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

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

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

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

Túrmezei Erzsébet 

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1 Sám 7,15) 
 

1965 — 2005 
 

 

Az újonnan épített kápolna 1965-ben (még bemerítő medence nélkül) 
 

  

BeköszöntBeköszöntBeköszöntBeköszöntőőőő 

Sok szeretettel üdvözöljük minden kedves olvasónkat, minden kedves testvérünket! 
Igen, újra jelentkezik a gyülekezet újságja! 
Amint látható, új formában, új névvel, és reméljük, hogy jó, hasznos tartalommal. Manna - ez lesz új nevünk. Hisszük, 
hogy a mindennapi, pótolhatatlan igei eledel mellé innen is tudnak majd testvéreink „csemegézni”. 
Nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a szerkesztéshez, és igyekszünk majd kitartónak is bizonyulni ebben. 
Szeretnénk, hogy ha a gyülekezet testvérisége sajátjának érezné ezt a lapot. Ezért sok lehetőséget átgondolva kezdtünk 
neki a munkának. Terveink szerint több érdekes rovat indul útjára. Izgalmas beszámolókat, a mindennapi életben hasz-
nosítható igei útmutatásokat, bizonyságtételeket, gyermekoldalt és még sok minden mást szeretnénk közzétenni. 
Célunk, hogy az Úr Jézussal a szívünkben, nekünk (a Budai Gyülekezet tagjainak), és rólunk szóljon ez az újság, így a 
közösségépítés eszközévé tudjon válni. 
Egészséges őszinteséggel és nem szenteskedő szólamokkal szeretnénk ezt megvalósítani. Tudjuk, hogy mindenkinek úgy-
sem tudunk megfelelni, mégis reméljük, hogy amit ezzel az újsággal vetünk, azt az Úr , növekedésre tudja serkenteni, 
hasznosítani fogja mindenki életében. 
Kérjük a testvéreket, hogy támogassanak bennünket imáikkal, örvendeztessenek meg történeteikkel, amiket Istennel éltek 
át. Mondják el, hogy miről, kiről szeretnének olvasni. A lépcsőházban elhelyeztünk egy dobozt, amelybe bátran be lehet 
dobni az ötleteket, kéréseket. Előre is köszönjük. 

„…az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő 
hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának 
megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy ÉPÜLJÖN SZERETETBEN.” Efézus 4:15-16 

Szeretettel: a szerkesztők 
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Így épült az imaházunk 
Részlet „A Budai Baptista Gyülekezet kápolna építésének krónikája” c. leírásból (1975) 

 
… 
Azoknak a kedvéért, akik a régi imaházat nem 

ismerték, megemlítem, hogy az új kápolnának és hozzá 
tartozó helyiségeknek a méretei csaknem azonosak a 
régi imaház és régi helyiségek méreteivel. 

A kápolna végleges tervének elkészítésére 
Csobaji Béla építészt, az óbudai Református Egyház-
község presbiterét kértük fel. Amikor a tervet az Elöl-
járóságnak bemutatta és közölte, hogy kb. 2 millió Ft-
ba fog kerülni, nem kis méltatlankodással és csalódás-
sal jegyeztük meg, hogy ilyen nagy összegű vállalko-
zásba nem mehetünk bele – kérjük a terv egyszerűsíté-
sét. Ma is szégyenkezéssel gondolunk vissza erre a 
kishitűségünkre, és fülünkbe csengnek Csobaji Béla 
atyánkfiának a szavai. Nem az építész, hanem a refor-
mátus presbiter szólalt meg belőle, és a válaszával el-
némította kishitűségünket: 

„Nagytiszteletű úr – mondotta Csobaji Béla 
lelkipásztorunknak -, én nem ismerem magukat, baptis-
tákat, de ha templomépítésre vállalkoznak, tudom, 
hogy hívő emberek. Szabad legyen felhívnom a figyel-
müket arra, hogy az Úr Istennek nem lehet akármilyen 
házat építeni, és ezt a templomot nem maguk, hanem 
az Úr Isten fogja felépíteni.” 
 A kétesztendei építkezés alatt sokszor megta-
pasztaltuk, hogy valóban Ő építette a Budai Gyüleke-
zet templomát, mi csak gyarló eszközök voltunk az Ő 
kezében, akiknek arra kellett vigyázni, hogy el ne ront-
suk az Ő áldott és szent munkáját. 
 1962 novemberében megkaptuk az elvi enge-
délyt a kápolna építéséhez, és a Csobaji-féle tervet be-
nyújtottuk az építésügyi hatósághoz a kivitelezés en-
gedélyezése végett. Ezután következett az az időszak, 
amikor különösen kellett vigyáznunk, hogy el ne ront-
suk a mennyei Atya áldott és szent munkáját. A kül-
földi utak miatt ugyanis 1963 februárjában bevonták 
Szakács testvér lelkészi működési engedélyét. A gyü-
lekezet vezetősége azzal a gondolattal foglalkozott, 
hogy nem építünk addig, amíg a lelkipásztorunk nem 
kapja vissza a működési engedélyét. Ugyanakkor az 
építésügyi hatóság sem fogadta el első fokon a tervet, 
mert az épület méretei jóval nagyobbak voltak annál, 
amit az övezetre vonatkozó szabályok megengedtek. 
Hisszük, hogy a kitartó imádságok eredménye lett az, 
hogy 1963. október 22-én ezek ellenére elhelyezhettük 
a kápolna alapkövét – pontosan a szószék alatti alap-
részben. Ezen a nagyon várt és ünnepélyes alkalmon 
dr. Hughey testvér hirdette az igét az Amerikai Déli 
Baptista Szövetség képviseletében, utána az alapok-
mányt elhelyezte a kő alá. ( lásd a képen ) 

 
 

Ezt követően Sion falainak az emelkedéséről 
olvasunk a tanácskozási órák jegyzőkönyveiben. 1964. 
június 7-én a vállalt társadalmi munkákról adott tájé-
koztatást a lelkipásztor. Eszerint a gyülekezet tagjai fe-
jenként 71,5 munkaórával járulnak hozzá az építkezés-
hez, amit 500,- Ft készpénzzel is meg lehet váltani. 
Legyen hála az Úrnak érte, hogy sokan túlteljesítették 
órában is és pénzben is az egy főre eső vállalást. 
Ugyanezt kell elmondanunk a külföldi testvéreink vál-
lalásáról is, amely igazolta, hogy a kápolnát nem mi 
építjük, hanem az Úr Isten, és Őneki nem lehet akármi-
lyen házat építeni. 

Azokról, akik hitetlenkedve nézték Jeruzsálem 
falainak építését, nem beszélünk. Ugyanígy a Tóbiá-
sokról és a Szanballátokról sem beszélünk. Tudjuk 
ugyanis a Szentírásból, hogy ahol Jeruzsálem falait 
építik, ott ők is megjelennek. Nem azért, hogy a mun-
kában segítsenek, hanem azért, hogy kritizáljanak, és 
ha lehetséges, akadályokat gördítsenek a szent munka 
elé. Voltak nekünk is ilyen kritikusaink. Amíg a falak 
emelkedtek, addig a falakat kritizálták. Amikor pedig 
megépültek Jeruzsálem falai, akkor azért siránkoztak, 
hogy nincsenek padok, sem szószék,  
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amivel az új kápolnát berendeznénk. Jobban kellett 
volna az Igére figyelnünk, - mondták ezek a kritiku-
sok, és számot vetni, mielőtt a toronyépítést elkezdtük, 
hogy van-e mivel elvégeznünk a munkát? A számve-
tést azonban nem mi végeztük, hanem a Gyülekezet 
Ura. Az Ő számításaiban pedig tévedés nem történik. 
Erről is megbizonyosodtunk, amikor nem sokkal az 
építkezés befejezése előtt egy svéd baptista testvérünk 
látogatta meg a kápolnánkat. Érdeklődött a berendezés 
iránt. Amikor megtudta, hogy sem pénzünk, sem be-
rendezésünk nincs, felajánlotta a svéd testvérek támo-

gatását. Néhány hét múlva 250 db új széket kaptunk a 
svéd testvérektől ajándékba, amelyekkel kényelmesen 
és modernül berendeztük a megnyitásra kész kápol-
nánkat. 

Az utolsó tájékoztatás az 1965. november 7-i 
tanácskozási órán hangzott el az építkezéssel kapcso-
latban. „Testvéreim – mondta Szakács testvér,- most a 
legrövidebb és legkedvesebb beszámolót mondom el: 
az új budai kápolna elkészült, megépítette az Úr a 
számunkra. Menjünk eléje hálaadással! Jöjjetek, hajol-
junk meg, boruljunk le a mi Istenünk előtt!” S a ta-
nácskozási óra hálaadó imaórává alakult át, amelyen 
buzgó imádságok indultak a mennyei Trón felé, meg-
köszönni a csodálatos munkát, amelyet végzett a Gyü-
lekezet Ura, és az új kápolnát, amellyel megajándékoz-
ta a gyülekezetet. 
 A kápolna ünnepélyes megnyitása 1965. no-
vember 15-én, hétfőn volt. Délelőtt főleg a meghívott 
vendégekkel, délután a gyülekezet részvételével. El-
mondhatjuk a zsoltáríró szavaival, hogy „… olyanok 
voltunk, mint az álmodók…”. Szavakkal nem tudtuk 
kifejezni, de mindnyájan éreztük, hogy „nagy dolgot 
cselekedett velünk az Úr”. Véghez vitte azt a drága 
munkát, amit az 1928. március 12-i gyülekezeti órán 
elindított, és amelynek a gondolatával több, mint 35 
évig foglalkoztatta a gyülekezet szívét. 
 Amikor ezekre visszaemlékezünk, az alapkőbe 
helyezett imádságot küldjük a Gyülekezet Urához há-
lás szívvel: „Uram, a Te szemeid e házra nézzenek éj-
jel és nappal.” (1Kir.8:29.) 

Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” 

dr. Szakács Imre

 

 
 

122. Zsoltár 

Örülök, ha ezt mondják nekem: 
Az Úr házába megyünk! 
Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. 
Jeruzsálem, te szépen épített város, 
részeid jól illenek egymáshoz! 
Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. 
Izraelnek szóló rendelkezés az, 
hogy ott magasztalják az Úr nevét. 
Mert ott állnak a bírói székek, 
Dávid házának székei. 

Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! 
Legyenek boldogok, aki téged szeretnek! 
Legyen békesség falaidon belül, 
legyen boldogság palotáidban! 
Testvéreimért és barátaimért 
mondom: Békesség neked! 
Istenünknek, az Úrnak a házáért is  
jót kívánok neked! 
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dr. Szakács Imre: Telekvásárlás a Kápolna építéséhez 
 

Amikor már folyamatban volt az építési enge-
dély megszerzése, az egyik elöljáró testvér feltette a 
kérdést – mindnyájunk meglepetésére: 

- Testvérek, hova fogjuk mi építeni az imahá-
zat, amikor telkünk még nincs? 
 

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

- Induljunk el, és keressünk a környéken telket, 
amit megvásárolhatunk. 
 

Abban egyetértettek az elöljárók, hogy itt a 
környéken, hiszen itt nőttünk fel többen is az árvaház-
ban, ennél fogva csak ezen a környéken kívánunk ma-
radni, 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 em-
lékszem 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 rajta. Keressük meg valahogyan, hogy ki a tulaj-
donosa, és próbáljuk megvásárolni. Ennél jobb helyen 
nem is találhatunk az 
imaház részére helyet! 
 

Nemsokára meg 
is tudtuk, hogy ki a tu-
lajdonos: dr. Kolba 
Vilmos főorvos, a Bar-
tók Béla út 46. szám 
alatt, és délután 7 óráig 
rendel a fogorvosi ren-
delőjében. Kijelöltem 3 
elöljáró testvért, akikkel 
együtt elmegyünk a fő-
orvoshoz. Kértem őket, 
hogy úgy öltözzenek 
fel, ahogyan az imaház-
ba szoktunk menni. 
Amikor becsöngettünk 
a lakásba, kijött az asz-
szisztensnő és közölte, 
hogy a rendelésnek már 
vége van, és így a főor-
vos úr már nem fogad 
bennünket. Közöltem 
vele, hogy mi nem az 
orvost keressük, hanem 
más ügyben jövünk. 
Meglepődött és bement. 
Néhány perc múlva ki-

jött a főorvos. Amikor végignézett rajtunk, kissé vona-
kodva, de beengedett bennünket, és egy nagy kerek 
asztal köré leültetett. Közölte velünk, hogy behívja a 
feleségét is, mert ennek a beszélgetésnek tanúja kell, 
hogy legyen. Rádöbbentem, hogy a főorvos nyilvánva-
lóan arra gondol, hogy az Államvédelmi Hatóság – 
közismert nevén az ÁVO – emberei vannak itt, és le-
het, hogy el is fogják őt vinni, és többé haza sem jöhet. 
Ez abban az időben gyakori eset volt. Bejött a felesé-
gével együtt és helyet foglaltak velünk szemben. Be-
mutatkoztam, és közöltem, hogy mi annak a Baptista 
Gyülekezetnek a képviselői vagyunk, amelyiknek az 
imaháza ugyancsak az Alsóhegy utcában van. Szeret-
nénk megvásárolni a főorvos úr Köbölkút utca sarkán 
lévő telkét, és egy imaházat építeni rá, mert a jelenlegi 
imaházunkat le kell bontani. 
 

Nagyon meglepődött a főorvos, és látszott raj-
ta, 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 vo-
natkozó kérésünkre: 

- A Köbölkút utcai telkünk nem eladó. Felesé-
gemmel együtt oda járunk ki szalonnát sütni, amiről 
nem mondunk le. De egyébként is én egy hithű katoli-
kus vagyok, és kizárnak a saját egyházamból, ha egy 

 

A megnyitó istentiszteleten a szószéken vannak: dr. Szakács Imre lelkipásztor, 
Nagy József lelkipásztor, dr. David Hughey és Oláh Lajos lelkipásztor 
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szektának 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: 

- Mama, nem ver meg az Isten bennünket, 
ha nem adjuk oda a 
telket? Az én egyhá-
zam nem épít temp-
lomot, ezek a szektá-
sok pedig templomot 
akarnak építeni a tel-
künkre. Mama… nem 
ver meg az Isten? 
 

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

- Mit ér ma-
guknak az a telek? 
 

Arra gondol-
tam, hogy az imaház 
építésére 400 ezer fo-
rintot tudtunk meg-
ajánlani úgy, hogy 2 
év alatt kell a felaján-
lást letörleszteni. 
Legalább egy negyed 
részét oda tudnánk adni a telekért. Válaszoltam a főor-
vosnak: 

- Százezer forintot tudnánk érte adni… 
.- és válaszolt a főorvos is: 

- Kilencvenezer forintért a maguké, ha érvé-
nyes építési engedélyt kapnak. 
 

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

És mienk lett a telek, és felépült rá az Imaház. 
 

Csodálatos ünnepély volt az Imaház felavatása 
1965. november 15-én. Nemcsak az imaterem, 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 lát-
tam, hogy ő is jelen van. Valahol a karzaton tudott he-
lyet foglalni. Amikor az avató ünnepségnek vége volt, 
én szokásom szerint a lépcsőházban fogtam kezet a tá-
vozó testvérekkel. Amikor már majdnem mindenki 
elment, odajött hozzám az egyik elöljáró testvér, és ar-
ra kért, hogy menjek 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 Vil-
mos állt ott, már csak egyedül. Odamentem hozzá, és a 
vállára tettem a kezem, és köszöntöttem szeretettel. 
Folytak a könnyei, és csak annyit mondott: 

- Áldja meg magukat az Isten! – és gyorsan el-
távozott. 
 

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

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

 
Szomorú aktualitást ad a történetnek, hogy Szakács testvér 2005 őszén fel akarta keresni Kolba doktor 

urat, de a Bartók Béla úti szomszédok sajnos, már csak a közelmúltban történt haláláról tudtak beszámolni. 
 

 
 

Az ünneplő gyülekezet a megnyitó istentiszteleten 
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Én csodára várok 

Elcsendesedett az ének. 
Az imák az égbe értek. 
az ifjak… még jövőt festnek. 
Az öregek, hazatértek. 

Egyedül a szószék van fent. 
Benne, a múltnak emléke kél. 
Valahogy megsejti, érzi… 
A gyülekezet róla beszél. 

Hangfoszlány jutott füléhez, 
Melytől szíve nagyot dobban. 
A sorsáról döntnek… hisznek. 
Ennek örül a legjobban. 

Mint aki biztos dolgában, 
Lehajtja álomra fejét, 
S boldogan megsimogatja 
A szúette szerkezetét. 

Ott van körülötte minden. 
Két szék, elavult pódium, 
A virágok, a kisasztal, 
és az öreg harmónium. 

És velük álmodik ő is, 
sokkal nagyobb emelvényről, 
Rajta ülő énekkarról, 
s beépített medencéről. 

Oldalt villanyorgonát lát. 
Lent felnyitható székeket. 
Megújult hallgatókat, 
s negyedre jövő véneket. 

Újra megsimogat mindent. 
A vén szószék ifjú lesz, 
És álmában csak ennyit mond: 
„Én tudom, hogy ez igaz lesz.” 

A mi álmunk: ezzel nem ér véget. 
Mi még tovább imádkozunk. 
Mi az Üdvözítő mellett 
Pünkösdi csodára várakozunk. 

Csodára!… Amikor majd látjuk, 
Ifjak bűnbánó könnyeit, 
S a keresztet átölelő, 
A megtért lelkek ezreit. 

Ha majd beteljesül ez a vágyunk, 
S hű szolgamódra mindent meg-
teszünk, 
Akkor, csodatevő Jézus, 
Mi öregebbek – hazamegyünk. 

 
Tamaska Gyula 

1962. szept. 3.  

84. Zsoltár 

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

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

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

(A megnyitó istentisztelet kezdőéneke, a Hit hangjai 310. ének szövege e zsoltár 
alapján íródott) 
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Néhány személyes visszaemlékezés az építkezés időszakából 
 
Aranyra épült ház 

Id. Ádány Mihály testvér is jelen volt az építkezésnél. Éppen a betonozási munkálatok folytak, készült az 
alap. Ádány tv. fiatal házas lévén, hűségesen viselte a jegygyűrűjét még itt is, de egy idő után meggondol-
ta magát, és letette a gyűrűt, hogy a malterkeverés és talicskázás közben ne kopjon az ékszer. Csak a nap 
végén vette észre, hogy a gyűrű sehol. A munka hevében valaki azt is belekeverte a betonba, ami végül az 
alapban kötött meg. Így joggal mondhatjuk, hogy az imaházunk aranyra épült. (Ádány Mihályné, Annus-
ka néni) 
 
Ég és föld között 

A Köbölkút utcai üvegfal felállítása közben történt. Aznap nem jött egy fiatal sem dolgozni, kizárólag 
nyugdíjas testvérek voltak jelen, illetve az akkor 55 éves Bocska István tv. Egymás között tanakodtak, 
hogy ki vállalná azt a merész feladatot, hogy derekára kötelet erősítve, a tetőről lelógva beigazítson egy 
elemet, amit belülről nem lehetett elérni. Az életkor győzött, Bocska testvér derekára kötötték az egyetlen 
biztonságot jelentő kötelet. Miközben fentről lassan eresztették egyre lejjebb, egyszer csak megcsúszott 
Bocska testvér derekán a kötél. Nem történt nagyobb baj, de mindenki meglepődött. 
Este otthon a feleségének mondta megrendülten, hogy nagyon megijedt, mert egy pillanatra életveszély-
ben érezte magát, de folytatnia kellett a munkát. Hála Isten oltalmáért, mert végül nem történt baleset. 
(Bocska Istvánné, Esztike néni) 
 
Segítség a szomszédból 

A közvetlen szomszédságunkban álló ház az imaház építésekor már 20 éve lakott volt. Az akkori lakók 
közül ma már csak a 96 éves Ilonka néni, dr. Kernács Lajosné él itt. Szívesen emlékszik vissza a régi 
időkre, a csendes, visszafogott, de szorgalmas gyülekezetre, a Szakács doktorral és feleségével kialakult 
jó szomszédi viszonyra. Az építkezés éveiben nála laktak a békési H. Kovács család itt tanuló gyermekei, 
és révükön még inkább megkedvelte a baptistákat. A mára nagymama korú dr. H. Kovács Eszter elbeszé-
lése szerint voltak olyan esték, amikor az ő albérleti ablakából világítottak le az imaházudvarra, hogy a 
sötétben még itt dolgozó testvérek jobban lássák a betonfelületet, amit locsolni kellett, vagy más, egyéb 
munkájukat befejezzék. (H. Kovács Eszter) 
 

Kik voltak az „elsők”? 

Az akkori gyülekezeti tagokkal való beszélgeté-
sekből, és az akkori gyülekezeti tanácskozási 
jegyzőkönyvekből „halásztuk” az alábbi adatokat. 
(természetesen a teljesség igénye nélkül) 
 
Az új imaház első festő-mázolója Novák Pál test-
vér volt, míg az első kárpitok Bodosi Gusztáv 
testvér szorgalmának köszönhetők. 
 
Az első tagfelvételi kérelem Bakó Ilona testvé-
rünk részéről érkezett, aki akkor 12 éves volt, 
ezért Szakács testvér javaslatára 1 év várakozást 
kért a gyülekezet a bemerítésével kapcsolatban. 
 

Akiket viszont elsőknek felvettek, a gyülekezet 
100%-os hozzájárulásával: Novák Gáborné, Nagy 
Irén, Benedek János és Túróczi Erzsébet. 
 
Az első gyermekbemutatásra Ádány Anikót hoz-
ták el szülei, aki 1965. november 4-én született. 
 
Az első, más gyülekezetből érkező tagok: id. 
Békefi Pál, Horváth Klára, dr. Kondor Ernő és fe-
lesége, Mikes Benjámin és felesége, Szántó Lajos 
és felesége. 
 
Az első házasságkötéskor Harsányi Gábor és Gáll 
Ilona testvérek fogadtak hűséget egymásnak az Úr 
és a gyülekezet színe előtt.
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Fábián Inesz levele testvéreihez 
 
„…Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. 
Irattassék meg ez a következő nemzedéknek és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.”( Zsoltá-
rok 102: 18-19) 
 
 
Kedves Testvéreim! 
 

Minden, amit most írok nektek, a hálaadó nappal függ össze. Ott ültem a karzaton és átjárta a lel-
kemet a bizonyságtevők Istennel való találkozása. Az énekek a bensőmben is életre keltek. Az Úr asztalán 
a Biblia, a kenyér és a gyümölcsök. A hatalmas, nagy szemű szőlő látványa azt a gondolatot támasztotta 
bennem, hogy ha csak egy szemet is eszem belőle, akkor meggyógyulok testileg-lelkileg. 

Az istentisztelet végén a szőlőről meg is felejtkezve beszélgettem a testvérekkel. Egyszer csak oda 
jött egyik kedves testvérem és a gyümölcsöstálban lévő összes gyümölcsöt nekem adta. Ekkor a könnye-
immel küszködve eszembe jutott az elmúlt másfél év, amiért nagyon hálás vagyok az Úrnak. 

Tudjátok testvéreim, 6 hónapos volt a kislányom Ineszke, amikor megtudtam, hogy rosszindulatú 
daganat van a bal mellemben. Hirtelen jött ez, nem értettem: MIÉRT ÉN? MIÉRT MOST? Hiszen békes-
ségben éltem az Úrral és embertársaimmal is - gondoltam magamban. Ekkor kaptam ezt az igét: „Azért 
nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a 
mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivelhogy nem a lát-
hatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkéva-
lók.”( 2Korinthus 4:16-18). 

Ebből értettem meg, hogy a testünk romlandó. Ma lehet az enyém romlandó, holnap a tiétek lehet, 
testvéreim. De nem ez a fontos, hanem a LELKÜNK, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, megmarad-
junk az Úr jelenlétében és a Tőle jövő békességben. 

Már ekkor tudtam, hogy a MEGGYÓGYULÁS is NYERESÉG, és a HALÁL is NYERESÉG le-
het számomra. 

A 2Korinthus 2:1-2 szerint „Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét 
szomorúsággal. Mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanemha akit én 
megszomorítok?” 

Elkezdődött a harc a rákos sejtek ellen, de már lélekben megerősödve az Úrban. 
Jöttek a kemoterápiás kezelések és az ezzel járó mellékhatások: a hajhullás, a hányinger, a rosszul-

lét. A csontomig ható fájdalmak, amik éjszakákon át ébren tartottak, és csak az imákba belemélyedve tud-
tam elaludni. Mindez háromhetente ismétlődött és senki semmi bíztatót nem mondott. Csak a kis csalá-
dom és az Úr volt mellettem, ez adott reménységet. A járni tanuló kislányom, aki mindig mosolygott, 
még ha nagyokat esett is. A férjem, Dávid két kék szeme, ami oly sokszor simogatóan nézett rám akkor 
is, amikor már kopasz voltam. Szeretetük oly sok erőt adott a betegség elleni harcban. Közben az Úrral 
való kapcsolatom egyre szorosabb lett, és mertem Tőle egy fájdalmas éjszakán igét kérni, hogy MI LESZ 
TOVÁBB? A sötétben a telefonom fényénél olvastam el a következő igét: „Mert orvosságot adok néked, 
és kigyógyítalak a te sérülésedből, azt mondja az Úr.”( Jeremiás 30:17). 

A könnyeim csorogtak, a testem beleremegett, amikor olvastam az Úr ígéretét. Boldog voltam, 
hogy élni fogok és felnevelhetem a férjemmel kislányomat. Már maga az ige orvosság volt számomra, 
ami a mindennapi teendőim mellett a mosás, a takarítás, a főzés és az 1 éves kislányom nevelése mellett 
nem maradhatott el. Mindig kíváncsian kutattam és kutatom, hogy mit akar ma az Úr tőlem. 

Ekkortól fájdalmaim könnyebbek lettek, mert Jézus volt, aki segített hordozni őket, és minden 
egyes nap végén csodálkoztam, mi mindent meg tudtam tenni, amit, egészségesen talán sok is lett volna 
régen. Már nem én vittem a terhem, hanem Jézus, akit, azóta is mindennap kérek, ezt az éneket dúdolva: 
”Élet van Tebenned, erő van Tebenned, remény van Tebenned, ó Jézus!” Csodálatos ezt tapasztalni! 

Ezután jöttek a nehéz téli napok, amikor már sugárkezelésre jártam hajnalban. A szüleim 
Ineszkére vigyáztak, Dávidnak dolgoznia kellett, mert nem hiányozhatott öt héten keresztül, mindennap, 
amíg ez a kezelés tartott. Így Jézussal együtt hajnali ötkor elindultam a nagy hóban a dombon lefele, ahol 
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még senki sem tört utat előttem. Másfél óra utazás után odaértem a kórházba, ahol megkaptam a három 
perces kezelést, és indultam haza. Így telt el talán egy hét, amikor az Úr rábízott egy nagyon kedves test-
vérnőre, aki észrevette rajtam a fáradtságot, a teljes testi kimerültséget. Szeretettel a szívében jött értem, 
vitt és hozott négy héten át, még ha a családtagjai nem is értették, miért teszi. De én tudom, hogy Jézust 
látta meg bennem, a szenvedőben, ahogy az Igéből megértette. 

Mire ezeknek a kezeléseknek a végére értünk, átélhettük az első csodát, hogy a 6 cm-es daganat-
ból 3 mm-es lett. De még mindig nem akartak megműteni. Szörnyen fájdalmas volt, amikor a vastag tűvel 
a mellembe döfve vettek szövetmintát, amit 3-szor egymás után megismételtek. De amikor elolvastuk, 
hogy elhalt rákos sejtek vannak benne, azt mondtuk: HALLELUJA!, és lassan a fájdalmat is elfelejtettem. 

Sok minden történt még ezután. Dávid, Ineszke, és szeretett testvérnőm ott voltak mellettem, mint 
ahogy a testvérek imádságai is. A második kemoterápiás kezelésre jártam, a hajam újból kihullott. Ezután 
gyógyszeres kemoterápiát kaptam, amitől a vénáim szétpattantak és közben a daganat is újra nőni kezdett. 
Ekkor kértem megint igét az Úrtól, mert úgy éreztem nem jó az orvosság, amit adnak. A fájdalmaim erő-
södtek, az erőm egyre fogytán volt. Ezékiel próféta könyvének 4. fejezetéből értettem meg, hogy az Úr 
még 390+40 nap, szenvedést mér rám. 

Lassan eltelt egy év, ismét kemoterápiára kezdtem járni, aminek következtében kis családom már 
harmadjára láthatta megalázó kopaszságomat. Igaz, még most is ilyen vagyok, de nem szégyellem, mert 
megtanultam így is szeretni magam, hiszen Isten képmására vagyok teremtve. 

Már nagyon fogytán volt az erőm, és talán először zúgolódva, keservesen sírva mondtam az Úr-
nak, hogy már nem bírom tovább, feladom. Ezt válaszolta az Úr nekem: „Mert az Isten, mikor ígéretet 
tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, mondván: bizony megáld-
ván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen, békességtűrő lévén, meg-
nyerte az ígéretet.”(Zsidók 6:13-15). 

Erre az igére a testem-lelkem új erőre kapott. Éreztem, hogy közeleg a szabadulás napja. Felbáto-
rodva kértem az onkológus kezelő orvosomat, hogy engedje meg már a műtétet. Közben a daganat sajnos 
nagyobb lett, mint a kezdetek kezdetén volt, és a bőr is piros-vörös volt felette, ráadásul folyamatosan 
lüktető fájdalmat éreztem. A kezelő orvos ezt és a vérvételektől állandóan elpattanó vénáimat látva, nem 
tudván mit tegyen már velem, pszichiátriára küldött, hogy fogadjam el ezt a betegséget, a vele járó fáj-
dalmakat és végül a halált. 

Nem fogadtam el! Nem a haláltól féltem, mert tudtam, van élet a halál után, hanem ott volt Isten 
ígérete, ami nem erről szólt, hanem az áldásáról. Tudtam, hogy az áldás sokkal inkább a szabadító erővel 
való megajándékozás, ami által meggyógyulhatok, és amit továbbadhatok másoknak, nektek, testvéreim. 
Ezután jött a hálaadó nap, amivel kezdtem levelem, amikor is az Úr nekem adta a tálon lévő összes szőlőt, 
almát, körtét. Többet kaptam, mint kértem. Ti nem hittetek volna a helyemben ezek után, hogy meg-
gyógyulhatok? 

Istenünk irányította az eseményeket ezután is. Az Ő kegyelméből kerültem egy Kecskeméten élő 
orvos testvéremhez, aki sebész és látva, amit más orvosok is láttak, és hallva, amit az Úr mondott, vállalta 
a kezelésem. Jöttek a vizsgálatok sorban, és egyik a másik után azt mutatta, hogy MŰTHETŐ a daganat. 
Ezek után a pesti kezelő orvosom még mindig azt mondta, hogy nem vagyok műthető állapotban és meg 
fogok halni, mert a nagy orvosi könyvben is ezt írják. Sírtam, nagyon sírtam. Bántott, amit mondott, de 
tudom, csak azért mondta, mert nem ismeri azt a NAGY KÖNYVET, a BIBLIÁT, amit én és orvos test-
vérem ismerünk. 

Az Úr igéjén felbátorodva Dávid és szeretett testvérnőm társaságában utaztam le Kecskemétre, a 
műtétre. Nem volt félelem a szívemben, mert tudtam az aznapi igét, ami így szólt: „Az Úr angyala tábort 
jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.”( Zsoltárok 34:8). És tudtam még, hogy nagyon sokan imádkoz-
tatok, böjtöltetek az orvosért és értem. Szüleink, rokonaink, testvéreink a Krisztusban, a gyülekezetünk, 
más gyülekezetek, a fiatalok és sokan mások mind egy akarattal könyörögtetek az Úrhoz az én életemért. 
Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok ezért a kegyelemért. 

A műtét utáni félálomban is tudtam és éreztem, hogy Dávid és szeretett testvérnőm ott vannak 
mellettem. Olyan jó volt érezni a jelenlétüket, a szeretetüket és a simogatásukat. Tudjátok testvéreim, az 
igazi szeretet, ami az Úrtól jön, sok mindent kibír, és sok mindent átformál, újjátesz. Láttam, hogy ott va-
gyok, ahonnan bevittek a műtétre, és nem az intenzív osztályon, és nagyon hálás voltam, mert nagy műtét 
volt. 
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A műtét után két nappal tudtam meg, hogy a daganat kétgócú volt, kemény védőburok vette körül, 
de a közepe már bomlásnak indult. Ez okozta a gyulladást és a fájdalmakat. Isten féltve vigyázott rám, 
mert ha kirepedt volna, akkor vérmérgezésben halok meg. Így éltük át a csodát, csodákat. Igaz, most 
nincs meg az egyik mellem, és a combomból kivett bőrrel pótolták a helyét, de az már a műtét utáni ötö-
dik napra 95 %-ban megtapadt.  

Hiszem, hogy meggyógyultam, mert az Úr megígérte nekem, és amit Ő mond, az úgy is van. Így 
Dáviddal felnevelhetjük a már két éves Ineszkét. 
Amióta itthon vagyok minden egyes mosolyom hálaadás az Úr iránt. Talán míg élek, az lesz, mert minden 
nap ajándék számomra. 

Azt mondta az Úr mostanában nekem: ”Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben 
vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. „( Jelenések 3:2). 
Tudtomra adta ezzel az Úr, hogy mi a dolgom még. Hiszen olyan sokan vannak még, akik szellemileg ha-
lottak, nem ismerik Jézus Krisztust. És sokan vannak még azok is, akik ismerik, de valamiért lelkileg ha-
lottak a számára. Sokszor el kell, hogy hagyja ez az ige az én ajkamat:” Serkenj fel, aki aluszol és támadj 
fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.”( Efézus5:14). 

Végül testvéreim, azt kérdem, szeretnétek az Úr által teljesebb életet élni? Akkor merjetek Neki 
mindent elmondani, és Tőle mindent kérni! 

Ha pedig csodákat szeretnétek átélni minden nap, mondjátok velem együtt el Jábéc imádságát az 1 
Krónika 4-ből: „Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és 
megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom!” Ámen 
 

Testvéri szeretettel: Inesz 
 

 
 
 

Személyesen 

Mire tudja Isten felhasználni a mások életében lévő nehézségeket? 
Hálaadó nap. Álltam a lenti gyerekmegőrzőben és éppen bosszankodtam valamin, illetve valakin, hogy 
már megint nem képes odafigyelni mások érzelmeire (természetesen az enyémre), nem képes mások sze-
mével nézni a dolgokat, amikor valamiért bejött Inesz. Ránéztem, és egy pillanat alatt helyére kerültek a 
dolgok. Isten felszabadított a sértődöttségemből azzal, hogy vegyem észre a fontossági sorrendet az éle-
temben. Így lehettem hálás a hálaadó napon azért is, mert Isten még az ilyen kicsi dolgokban is helyreiga-
zít. Övé a dicsőség! (Á .J.) 
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Gyermekoldal 

Kedves Gyermekek! 

Szeretnénk, hogy ha ti is szívesen vennétek kezetekbe ezt az újságot. Ezért indítjuk útjára most a gyermekoldalt, 
ami nektek szól. Igyekszünk érdekes történetekkel, rejtvényekkel kedveskedni, hogy így is jobban meg tudjátok 
ismerni Isten csodálatos világát. Kérjük a szülőket is, hogy segítsétek a gyerekeket a rejtvények becsületes megol-
dásában (azaz minimális beavatkozással). 

Tehát: Istenünk előtti jó lelkiismerettel oldjátok meg a feladatokat, írjátok le a nevetekkel együtt egy papírra, és a 
lépcsőházban elhelyezett dobozba dobjátok be december 4-ig. Minden helyes megfejtő jutalmat kap!  
 
Óvodásoknak  

Nóé bárkájába vonulnak az állatok. Színezd ki őket!  
A szabad helyekre rajzolhatsz még más állatokat is!  
Szülőknek: vágjátok ki, és írjátok rá a gyerekek nevét. 
Itt nem a helyes megoldást, hanem a szorgalmat és a szép színezést jutalmazzuk! 

 
 
Kisiskolásoknak (7-10 éveseknek) 
 
Találjátok ki, hogy kiről vagy miről szólnak a következő találós versikék!?! 
 
1. Korán kiált, 

azt mondják 
jelzi a napot, 
egyszer meg egy 
tanítványt jól megríkatott. 
(milyen állat?) 

2. Földre dobva kígyó, 
felemelve fegyver, 
máskor meg kettévált 
előtte a tenger. 
(kinek a mije?) 

3. Nevében zsák, 
hátán rőzse, 
így baktat a hegyre, 
penge villan, 
s angyal vigyáz 
az egyetlenegyre (kire?) 
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Nagyiskolásoknak (11 év felett) 

Keresd meg a 11 tanítvány nevét (az Apostolok Cselekedetei szerint)! Ha ezeket kihúzod, a maradék betűkből egy 
igeverset olvashatsz össze. Megtalálod az igehelyet a Bibliában?  
 

J D A N D R Á S E J A K A B 

A V A L Ó B A I N N A G J Y 

K N Y P E F R M Á T É E U S 

A É G É A Ü Z O I A S T D E 

B E R T A L A N N M F É Á L 

E L E E M Ö M E J Á N O S G 

E L É R G P E D É S S S E L 

 
Betegeink 

Fábián Inesz 

Gál Dezső 

Horpácsi Tivadar és felesége, Erzsi néni 

Kádárné Kőszegi Mariann 

özv. Láda Sándorné Etelka néni 

Imádkozzunk testvéreinkért, és azokért is névtelenül, akik 
most különböző okokból nincsenek felsorolva, de rossz 
testi vagy lelki állapotban vannak, nehéz elhordozni va-
lókkal terheltek. 

„…mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés 
által szerezzen szabadulást.”( 1Sámuel 14:6/b). 
 

Gyülekezeti alkalmak 

Vasárnap: 9:15-től imaóra 

gyerekeknek bibliakör 

10:00-tól Istentisztelet 

17:00-tól Istentisztelet, kivéve 3. vasárnap 

Csütörtök: 18:30 Bibliaóra 

Péntek: 18:00-tól ifjúsági óra 

Tervezett különleges alkalmaink: 

− adventi vasárnapok 

− December 11-én délelőtt Evangélizáció 

− ezenkívül (pontos dátum még nem ismert): Gyerek-
klub, Idősek karácsonya, Gyerekkarácsony, szilvesz-
teri alkalom 

PROGRAMAJÁNLÓ 

November 22., kedd, 18.00: Ifjúsági istentisztelet 
a Nap utcai imaházban 
Téma: Az újrakezdés – Sém, Kám, Jáfet 
Előadó: Meláth Attila 

November 25-27.: KAPCSOLAT felnőtt keresztyén 
konferencia 
a kecskeméti imaházban 
Info: http:// kapcsolat.fpn.hu, e-mail: 
kapcsolatkonf@freemail.hu 

November 26., szombat, 18.00: Egyházzenei áhítat 
a pestszenterzsébeti imaházban 
Közreműködik: a Központi Gyermekkórus és a Köz-
ponti Énekkar 

December 2., péntek, 17.00: VOX NOVA koncert 
a rákoscsabai imaházban 

December 2-3.: Keresztyén könyvvásár 
a Lónyai utcai Gimnáziumban (IX., Kinizsi u. 1-7.) 
Pénteken 14-19-ig, szombaton 9-16 óráig. 

December 2-4.: Ifjúsági konferencia 
a debreceni imaházban (Szappanos u.) 

December 4., vasárnap, 17.00: Adventi harangkoncert 
az újpesti imaházban 

December 6., kedd, 18.00: Ifjúsági istentisztelet 
a Nap utcai imaházban 
Téma: A hétköznapi hős – Gedeon. 
Előadó: Rabatin Gábor 

December 18., vasárnap, 18.00: Karácsonyi hangverseny 
a budafoki imaházban 
Igét hirdet: ifj. Kulcsár Tibor lelkipásztor 

Készítették: Ádány Judit, Kolozs Nagy János, Tarsoly Mariann, Zsigovicsné Éva 

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


