
 

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10. 

 
AZ ALBERTIRSAI ÉS A PILISI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA. XIII. évfolyam, 2. szám. 2011. Október 

 

Hálamondás, vagy hálaadás? 
 

A hálaadó közeledésekor próbáljuk számba venni a hálaadás okait. 

Gondolatainkban felidézzük az év közben kapott áldásokat, testieket és 

lelkieket egyaránt, hogy ezekért ne felejtsünk el hálát adni. Mikor 

szeretném számba venni a hálaadás megszokott okait a saját életemben, 

akkor nehéz helyzetben vagyok, hiszen már a tavalyi hálaadónapon is 

súlyos betegséggel küzdött Gyöngyi, ami azóta csak rosszabb lett. Hiszen a 

sorozatos „csalódások” ellenére is bennünk élt a reménység, hogy Isten 

bármikor meggyógyíthatja őt, de a tavasszal bekövetkezett halála 

végérvényesen kizárta ezt a lehetőséget. Lehet ilyen események átélése után 

szívből hálát adni? Ezt a néhány sort nem a magam elhatározásából írom, 

hanem felkérés alapján! Joggal utasíthattam volna el a felkérést, hogy nem 

vagyok abban az állapotban, hogy hálát tudjak adni. Általában ez a 

kézenfekvő megoldás, ha jó kifogása van az embernek. A hálaadás viszont 

ugyan emberek előtt hangzik el, de nem nekik szól, tehát a hálaadás 

megtagadásával nem emberek felkérését utasítom el, hanem az Isten iránti 

kötelezettségemet tagadom meg. A kötelezettség nem azt jelenti, hogy Isten 

kötelez a hálára, hanem a megtapasztalt áldások és kegyelem késztet az 

elkötelezettség vállalására. Amikor ezekkel a gondolatokkal küzdve 

átgondolom, hogy van-e tartozásom az Úr felé a hálaadásban, akkor 

eszembe jut a 124. zsoltár nyitó gondolata: „Ha nem lett volna velünk az ÚR 

- vallja meg ezt Izráel! -, ha nem lett volna velünk az ÚR,”.  

Tényleg csak akkor van okunk a hálára, ha ránk zúdította 

záporként áldásait a Mindenható? Lehet, hogy a veszélyek, vagy 

nyomorúságok között is van oka Isten gyermekének a hálára, mert 

felismeri, hogy a kegyelem már ilyen események között is megnyilvánul? 

Igen. Ha nem lett volna velünk az Úr, mennyivel nehezebb lett volna a 

teher. Ha nem lett volna velünk az Úr, akkor a csalódás, a félelem, a kétség 

és a reményvesztettség elragadhatott volna. Ha nem lett volna velünk az Úr, 

Gyöngyi nem tudja békeséggel hordozni a betegségét. Ha nem lett volna 

velünk az Úr, a szomorúság eluralkodott volna rajtunk. Talán még nagyon 

hosszan lehetne sorolni, hogy milyen következményei lehettek volna az 

életünkben történő eseményeknek. 

 Kedves olvasó, gondold végig a magad életében, hogy mi alakult 

egészen másként azért, mert veled volt az Úr, a nehézségekben és a jó 

dolgokban is. A megszokott felsorolást, most egészíts ki azzal, ami az Úr 

jelenléte és kegyelme miatt, sokkal jobban alakult, mint alakulhatott volna.  

Csak akkor lesz szívből jövő a hálaadásod, ha konkrétan el tudod 

mondani, hogy pontosan miért vagy hálás Istennek. Amikor azt mondod, 

hogy mindenért, akkor igazából kitérsz a kérdés elől, mert csak formális a 

hálaadásod. Valójában, csak egy nagyon hosszú felsorolás összegzéseként 

hangozhat el a „mindenért” összefoglalás. Hálás vagyok az Úrnak, hogy 

soha nem kellett még kivonnom az életem történéseiből az Úr jelenlétének következményeit, de mégis 

megláthattam, hogy pontosan miben nyilvánult meg a mindennapi események között, hogy Jézus megígérte 

tanítványainak, „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Hála neki azért, mert tartja a szavát, és ezt 

naponta tapasztalhatom.              Tenkely Béla  

Uram, köszönöm 

   
Uram, köszönöm a 

napfényt, mely ad nekünk 

meleget. 

Köszönöm a testemet 

tápláló kenyeret. 

Köszönöm a vizet, mi oltja 

a szomjamat, 

És még mennyi-mennyi 

köszönet elmaradt. 

 

Köszönöm a füvet, az esőt, 

a harmatot, 

Köszönöm a virágot, mely 

ontja az illatot. 

Köszönöm a fákat, melyek 

árnyékot adnak, 

Köszönöm az estét, hogy 

most vége a napnak. 

 

Köszönöm a hangyát, a 

tücsköt, a bogarat, 

a hajnalban ébredő kis 

dalos madarat. 

És még mennyi mindent 

köszönök Teneked, 

Az eget, a földet, a folyót, 

a hegyeket. 

 

Köszönöm a légzéshez 

szükséges levegőt, 

S hogy boldogabb vagyok, 

mint bármikor ezelőtt. 

Amit a legjobban 

köszönök, utoljára 

hagytam, 

Köszönöm az életet, amit 

tőled kaptam. 

 

Szabó Sándor 
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Hála 
 

Az ősz beköszöntésével közösségeinkben elkezdődnek a hálaadó ünnepélyek, amikor hálával emlékszünk meg 

az ajándékozó Istenről, arról a sok-sok áldásról, amiben részesülhettünk egész éven át. 

Elgondolkodtam, mit is jelent számomra ez a fogalom, hogy HÁLA? 

Azt gondolom, hogy a hála egy érzés, ami jólesik az ember lelkének, simogatja azt, hasonlít az örömhöz, a 

boldogsághoz, és más pozitív érzésekhez. A hála nem önmagáért való, nem egyszemélyes, nem élhető meg úgy, 

mint például az öröm. Ha kinézek az ablakon, látom a csodálatos őszi tájat, a belsőm öröm járja át, ennek van 

értelme. Ezt egyedül is megélhetem. Ha elesek a jégen, és valaki felsegít, összeszedi a kosaram szétgurult 

tartalmát és én köszönet nélkül tovább megyek, a segítőm felé semmilyen formában nem nyilvánulok meg. 

Hiába gondolok bármilyen jót felőle, hiányérzetem támad, nem hagy nyugton a lelkiismeret. Ha esetleg nincs 

így, az elég nagy baj, az ilyen emberről általában meg van a véleményünk. Még a népmesében is gyakori az a 

szófordulat, hogy "jó tett helyébe jót várj". A jónak kell, hogy következménye legyen. 

Mit is jelent a HÁLA? Ralf Luther szerint: Hála = jól élni a kegyelemmel. 

"Hálásnak lenni annyit jelent, mint föltekinteni az adományról az adományozóra, s örülni jóságának.” 

Hálásnak lenni: egyéni javunkat Isten lehetőségének tekinteni, a meglévő szükséget Isten hathatós segítsége 

kapujának látni. 

A hálátlanság úgy megsötétíti szívünket, hogy nem ismerjük föl Istent, az adományozót, míg a hála 

megvilágosítja szemünket. Akit Isten megvilágosít, az hálás. Jól élni a kegyelemmel. A kegyelem az ember felé 

Isten olyan magatartását jelenti, ami megörvendeztet. Jelent továbbá kedvességet, jóakaratot, hajlandóságot, 

személyes részvétet, megbocsátást. Kegyelemben lenni közvetlen kapcsolattartást jelent Istennel. 

Ott ahol kegyelem van, bőségből meríthet az ember. A zsoltárossal mondom, hogy „áldjad lelkem az Urat és ne 

feledd el, mennyi jót tett veled!"  

Rákosi Elemér 

HÁLÁT ADOK!  
 
Minden embernek van miért hálát adni, de csak az alázatos ember igazán hálás. A maga részére nem követel, 

hanem csendes megelégedéssel hálás azért, amivel Isten őt megáldotta. A gőgös emberek pedig mindig 

hálátlanok. Ha baj éri őket, azért mindig másokat okolnak. Ha sikert érnek el, az az ő élelmességüknek az 

eredménye. A tapasztalat is igazolja azt, amit az 50. Zsoltár 23. versében olvasunk. Aki hálával áldozik, az 

dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Istennek szabadítását. A bűntől való megszabadulás a 

legnagyobb jutalom, amiben a hívő ember részesülhet. A hálás szív megoltalmaz az elcsüggedéstől és 

elzárkózottságtól. Amikor az élet gondjai körülvesznek, gondoljunk Isten csodás segítségére: ha veszély 

fenyeget, gondoljunk a Mindenható Isten szeretetére, aki nem feledkezett el rólunk. Pál apostol is ezt mondja: 

Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thess 5:18). Aki Isten 

dolgait figyelemmel kíséri és megérti, hogy mit cselekszik érte szeretet által, rájön arra, hogy mindig van miért 

hálát adni. Ezért mondta a zsoltáríró: Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő 

megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. (Zsolt 103:2-3). 

De miért mondja, hogy el ne feledkezzél? Azért, mert az ember hajlamos rá. Sokszor nehéz a hálaadás. 

Természetesnek vesszük az áldást, és önzésünk miatt a dicsőséget is magunknak tulajdonítjuk és nem Istennek. 

Emlékezzünk csak gyermekkorunkra, amikor édesanyánk biztatására is olyan nehéz volt kimondani, hogy 

köszönöm. Meg tudjuk-e hálálni azt például, hogy Isten személyválogatás nélkül adja áldását: levegőt, esőt, 

napsütést, egészséget és a próbák között lelki békét? Isten velünk van akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy 

elhagyott minket. 

Jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. De a leghálásabbaknak azért kell lennünk, amiről Pál apostol 

beszél: „Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban 

részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, 

akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” (Kol 1:12-14). Adjunk hálát mi is Istennek ezért a 

kimondhatatlan ajándékáért! 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

 

Az idei év hálaadó jelmondata számomra, egy a pilisi hálaadón is elhangzott vers címe és jelmondata; „A 

MINDEN, AZ MINDEN!” Mindenért hálás vagyok! És most sorolhatnám, persze nem teszem. De mindenképp 

ki kell emelnem az eltelt egy évre visszamenőleg, hogy a leghálásabb a háláért vagyok. Azért a rengeteg 

ajándékért és kimeríthetetlen gondviselésért, amit röpke egy év alatt az Atya a tenyerünkbe helyezett és képessé 

tett és indított a hálaadásra. Visszapörgetve az évet, nem az események jöttek elém, hanem az eseményekért 

mondott hálám és hálánk. Ezen az úton lépkedtem visszafelé, mire felismertem, hogy egy óriási hálacsokrot 

tartok a kezemben és ez az, amiért idén a leghálásabb a szívem, hisz „A MINDEN, AZ MINDEN”.  

ifj. Fakó István 
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Gyülekezeteink eseményei 

 
ÖKUMENIKUS GOSPEL EST PILISEN 
 

Örömteli eseménnyel kezdődött az októberi hónap a 

Római katolikus az Evangélikus a Református és a 

Baptista gyülekezetek testvérisége és sok érdeklődő 

résztvevő számára, mert vendégünk volt a P.A.P baptista 

ifjúsági gospel kórus. A péceli, albertirsai és pilisi főként 

fiatalokból álló kórus ezen a szombat estén spirituálékkal, 

lelkesítő énekekkel igyekezett felhangolni a jelenlévőket, 

ami a hangos tetszésnyilvánításokból hallhatóan sikerült 

is.  

Ezen az estén is a legfontosabb Isten dicsérete volt, erről szóltak a rövid igeszolgálatok is, Krámer György 

esperes köszöntő szavai után Morva Anett református lelkészné, Virágh József plébános és Tenkely Béla 

lelkipásztor tolmácsolásában. Külön öröm volt számunkra, hogy itt szolgált először az ökumenikus közösségben 

Virágh József plébános testvérünk, aki az Ausztráliába helyezett Lédeczi Dénes plébánost váltotta. Az estet 

zeneileg is feledhetetlenné tette az evangélikus templom csodálatos akusztikája mellett, Tóth Kornél karnagy 

valamint, Tóth Dávid és Illyés Csaba szolgálata, akik a zongorát illetve az orgonát szólaltatták meg művészi 

szinten.  

Nagy örömünkre szolgált az az érdeklődés, ami az estet a pilisiek részéről övezte. Többen megfogalmazták 

reményüket, hogy jó lenne még sok ilyen alkalom számunkra, ahol közösen dicsőíthetjük Teremtőnket és 

élvezhetjük a szeretetteljes együttlét áldásait. 

 

BEMERÍTÉS ÉS HÁLAADÓ ÜNNEPÉLY PILISEN 

 
Nagy örömmel készült a gyülekezet szeptember 25-ére, a kettős 

ünnepünk kitűzött időpontjára. Már a reggeli órákban megtelt 

imaházunk vendégekkel, más gyülekezetből érkezőkkel is, 

akikkel együtt vártuk a délelőtti bemerítési alkalom kezdetét. 

Az imaórán is érezhető volt, hogy ez az alkalom kissé más, 

mert Dobai Levente buzdító szavaira rövid és lelkes 

imádságokban felelt a gyülekezet, hálát adva a 

bemerítendőkért.  

Istentiszteletünk kezdetén énekelve vonultak be a 

bemerítendők, Vincze Regina Evelin és Gáspár Aliz, Tenkely 

Béla lelkipásztor kíséretében.  

Az igehirdetés után a bemerítkezők bizonyságtétele hangzott el, amiből éreztük, hogy komolyan odaszánták 

fiatal életüket Istenünk szolgálatára és teljesen átadták szívüket Megváltójuknak. Ezután a bemerítés következett, 

amit lelkipásztorunk végzett a Jel; 2.17/b és az 1.Tim; 4.12 igeversek idézésével. Megható volt számunkra fiatal 

testvéreink odaadása, ami még estleges izgalmukon is felülemelte őket. Délelőtti alkalmunk hálaadó 

imádságokkal ért véget. 

 

Délután folytatódott ünneplésünk, amelynek első részében a beiktatás és az áldáskérő imák következtek 

lelkipásztorunk és a délutánra érkező vendég szolgálattevőnk Meláth Attila váci lelkipásztor, kerületünk elnöke 

részéről. Ezután köszöntő szolgálatok hangzottak el a gyülekezet, a család és az ifjúság nevében. A délután 

második felében pedig a hálaadó ünnepély keretében emlékeztünk meg az elvett javakról és áldásokról, 

amelyben Istenünk részesített bennünket.  

Egész napunkat a P.A.P gospel együttes énekszolgálatai tették színesebbé és felemelőbbé. A péceli, albertirsai és 

pilisi főként fiatalokból álló énekcsoport Tóth Kornél testvér vezetésével végezte áldásos szolgálatát közöttünk. 

 

Napunkat szeretetvendégséggel zártuk, ahol alkalmunk nyílt a kötetlen beszélgetésekre, bemerített fiataljaink 

személyes köszöntésére, elmondhattuk nekik, hogy bár hívő szülők gyermekeiként a gyülekezetben nevelkedtek, 

sok szeretetet kaptak tőlünk, de láthatták gyengeségeinket is. Ezért arra kértük őket, hogy a szürke 

hétköznapokban a mindennapi harcok között egyedül Jézusra nézzenek, tőle várjanak erőt, szabadítást és 

reménységet, hogy teljesen odabízott életüket Urunk meg tudja áldani. 

Szilágyi József 
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Gyermekbemutatás 
 

Mennyei Atyánkat dicsőíthettük augusztus 28-án délelőtt, mikor Fakó Kitti 

Tímeát szülei elhozták, hogy az Úr előtt bemutathassák. Kitti július 15-én 

jött e világra a Fakó család másodszülöttjeként. Az immár négy fősre bővült 

család  a gyülekezettel együtt örülve és könyörögve kérték az áldást 

gyermekük életére. Eszes Zoltán cinkota-csömöri körzet lelkipásztora 

végezte a szolgálatot, hogy az újszülöttet bemutassa a gyülekezetnek.  

Igéiben Mózest és édesanyját emelte ki példának, aki a fáraó lányához került 

fiát végül nevelhette és felkészíthette évek alatt a rá váró feladatokra.  

Az igei szolgálat után Czibula Mariann köszöntötte a gyülekezet nevében 

Kittit és családját. A továbbiakban az Eszes család énekkel, Eszes Tünde 

kedves gondolatokkal valamint verssel üdvözölte a kis családot. Végül Eszes 

Imre köszöntése zárta le alkalmunkat. Az Úr gazdag áldását kívánjuk Fakó 

István egész családja életére. 

BP.SzSz 

 

 

TAHI KONFERENCIA 2011 
 
Augusztus 21-én vasárnap részt vehettünk Albertirsáról és Pilisről néhányan Tahi táborban az éves konferencián. 

A konferencia a hagyományok szerint nemzeti ünnepünkhöz is kötődik. 

A Békehírnök két számában is részletesen olvashattunk –képekkel illusztrálva- erről az alkalomról. 

Rövid visszaemlékezésemben a délelőtti igehirdetésből szeretnék néhány gondolatot megosztani az olvasókkal, 

mely különösen megérintett engem: fönt a hegyen, a természet szép templomában. 

Megérkezésünkkor a fúvószenekar Istent dicsőítő, hívogató szép dallamait hallhattunk. Az összevont alkalmi 

zenekart Nemeshegyi János vezényelte, alázatos, de buzgó lelkesedéssel.  

Az idei esztendő a „család éve”, így a találkozó jeligéje „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk…” volt. Ez 

a hitvallás hatotta át a bensőnket a délelőtti elcsendesedés alatt.  

A délelőtti igehirdetést Mészáros Kornél főtitkár végezte. Ruth 1. és 4. fejezetéből olvasta fel Ruth és Naomi 

történetét. Néhány gondolat az igehirdetésből:   

-   Naomit kudarcok sorozata érte. 

- Ott kellett hagynia a jólét városát, Betlehemet, és a 

pogányok közé kellett mennie. 

-   Idegen országban meghalt a férje: Elimélek. 

-   Két fia megházasodott és szintén meghalt…   

-   Vajon mit érezhetett Naomi, amikor elveszítette társát? 

-   Naomitól Isten mindent elvett! 

Itt saját életéből is beleszőtt Mészáros testvér egy szomorú 

történetet, amikor ugyanis 31 évvel ezelőtt édesapja prédikálni ment, 

és két gyülekezet között közlekedési balesetben meghalt. Az akkor 

28 éves fiának igen nehéz volt édesapja elvesztését megérteni és feldolgozni.  

 Miért enged meg Isten próbákat? 

 Ruth teljes hűségéről biztosította anyósát: Naomit. 

„ Mert ahová te mégy, oda megyek, és ahol Te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és 

Istened az én Istenem…”  

 Vajon a ma élő menyekben mennyi szeretet és ragaszkodás van anyósuk iránt 
A régi történetet jól ismerjük, hogy Isten milyen csodálatos fordulatot hozott Naomi és az Ő menye: Ruth 

életében. Isten soha nem téved! Egyszer megadja a választ kérdéseinkre. Az Úrnak terve van és volt VELED! 

Köszönjük meg és legyünk hálásak azokért, akiket Nekünk adott Isten! Szeressük egymást a családban, és 

ragaszkodjunk egymáshoz, mert ez a két dolog megédesítheti az életet!  

A család ünnepén boldog családi életet kívánt a testvér. A táborban mintegy 1000 fő vett részt, s utolsó 

gondolatként azt hallhattuk a délelőtti istentiszteletben:  

… bármi is történik Velünk, mi egy család vagyunk… összetartozunk! 

Istenünk segítsen, hogy valóban így legyen!  

Durkó Béláné 
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TAHI 
 

A pilisi gyülekezetből néhány családdal együtt az Országos Tahi Konferencián vettünk részt. 

Festői táj látványa fogadott bennünket. Az augusztusi nap sugara beragyogta az egész zöldellő domb oldalát, 

amit csak a messziről hallható trombitaszó tett még lelkesítőbbé. A konferencia egy jól ismert igeversre épült.  

„Én, és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” 

A természet templomában csend és békesség fogadott és vett körül mindannyinkat.  

Csak az énekkar és a fúvószenekar szolgálata törte meg a csendet.  

A délelőtt folyamán közös éneklésre, igehirdetésre, a horvát baptisták bemutatására került sor. Tájékoztatót 

kaptunk a 2012-ben megrendezésre kerülő Reménység Fesztiválról. 

Ezt követően hálát adhattunk az új kenyérért. Ebédszünetben lehetőség adódott az ismerkedésre, a régebbi 

kapcsolatok felfrissítésére, megerősítésére. Volt könyv és CD vásár is. 

A délutáni alkalomból csak egy mozzanatot szeretnék megemlíteni.  

Idén is sor került a Spurgeon – díj átadására. Kimagasló munkásságáért és szolgálatáért Balogh Miklós testvér 

vehette át ezt a díjat. 

Szeretnék vissza utalni a konferencia mottójára. Az igehirdetést hallgatva kavarogtak bennem az érzelmek és a 

gondolatok. Hiszen melyik az a hívő szülő, akinek ez az igevers megélése, megvalósulása nem lenne a legfőbb 

vágya? 

Hála van a szívemben azért, mert az Úr Jézus az én családomban is munkálkodik. Terve, célja volt akkor, amikor 

kisebbik lányom életében is elvégezte a megváltás munkáját. Imádkozom, hogy „teljes” családom részesülhessen 

ebben a kegyelemben. Istené legyen a dicsőség! 

Gáspár Adél 

Menyegzők 

 

Judit és Tamás 
Gyülekezetünk egyik legszebb örömünnepe a menyegzői istentisztelet. Egy 

ilyen szép ünnepet élhettünk meg 2011. augusztus 6.-án, amikor Czibula 

Judit és Majtényi Tamás örök hűséget fogadtak egymásnak. 
A menyasszonyt édesapja, a vőlegényt édesanyja kísérte az ünneplő 

gyülekezet elé Tóka Szabolcs orgonaművész testvérünk szép orgonajátéka 

alatt. Tenkely Béla lelkipásztor köszöntő szavai után felhangzott az 

egybegyűlt népes gyülekezet közös éneklésében a „Szent házasságnak 

szerzője…” kezdetű ének. Az igei útravalót először Nemeshegyi Zoltán ócsai 

lelkipásztor adta át a jól ismert Szeretet Himnusza igei szakasza alapján az I. 

Kor. 13. rész szerint. Majd ezt követően Kiszel Mihály katolikus prépost, az 

albertirsai gyülekezet plébánosa gyakorlati útmutatásokat adott a mátkapár 

számára a Kolossé 3: 12-17 versei alapján. 

 Az ökumenikus alkalom jegyében a fogadalomtétel különleges 

módon a két lelkész külön-külön feltett kérdései alapján, de egybehangzó 

igen válaszokkal történt a menyasszony és vőlegény részéről. Megható és 

figyelemre méltó volt az a közös tőről fakadó egység, ami megmutatkozott a 

két különböző felekezetű lelkész részéről az együtt végzett szolgálatban és 

az áldáskérő imádságokban. Az alkalomnak ezt az ünnepélyes részét az 

énekkar hagyományosan, a szép „Áldjad meg…” kezdetű éneke zárta. 

 Ezután családiasabbá vált az alkalom és következtek a köszöntések. Először Czibula Zoltán köszöntötte 

az ifjú házasokat a gyülekezet nevében, majd a fiatalok képviseletében Czibula Mariann mondott néhány kedves 

szót, és Durkó Béláné alkalmi verssel folytatta a köszöntések sorát. A szavakon túl két énekcsoport egy-egy 

énekben fejezete ki jókívánságait az ifjú házasok felé, a helyi felekezetközi Gospel-kórus és a központi 

énekkarból jelenlévő testvérekből alakult kis énekegyüttes Oláh Gábor karnagy vezetésével és köszöntő igei 

gondolataival. Az ének szolgálatokat színesítette Kiss Rózsa énekművész szóló éneke. Az ünnepet átszőtte a 

központi énekesekkel kibővített helyi énekkar különleges szolgálata az alkalomhoz illő dallamokkal és 

szöveggel, melyek mind felhívták a jelenlévők figyelmét a mai ember számára is oly fontos, az Istentől rendelt 

házasság igazi értékére és áldásaira. Erősítsenek minket is ezek a bátorító és hálaadó gondolatok, melyek még 

mindig visszhangoznak fülünkben és szívünkben: „Te tőled van Urunk a házasság…”, „Zengjen ma ajkunk 

öröméneket…”, „Kéz a kézben szép e földi lét…”, „Ifjú szívek Téged kérnek, legyen szent e házasság…”. 

 Szívből kívánjuk Juditnak és Tamásnak, hogy a most induló közös életúton tapasztalják meg azt a 

boldog és tiszta életet, melyet az egyik énekkari ének így fogalmaz meg számukra is és minden Istenben bízó 

számára: „Szárnyaival véd, óv az Úr, megőrzi éltedet (éltüket)!” 

Czibula Zoltán 
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Viola és Imi 

   
Az idei nyár telis-tele volt szebbnél szebb alkalmakkal, 

amelyekre örömmel emlékezünk vissza. 2011. július 2-án egy 

meghitt, családias légkörben ünnepelhettünk együtt Bánszki 

Violával és Vincze Imrével, akik örök hűséget fogadtak 

egymásnak.  

A Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme már jóval a 

polgári szertartás előtt zsúfolásig megtelt az ünneplő 

rokonsággal, barátokkal, ismerősökkel. Ezen alkalom 

bensőséges hangulata nemcsak az édesanyák, hanem egyformán mindenki szemébe könnyeket csalt. 

Kezdetben úgy tűnt, hogy az időjárás nem kedvez a szabadtéri Istentisztelet megtartására, de az Úr csodával 

határos módon nyilvánította ki minden jelenlévő számára szeretetét és kegyelmét a napsütéses délutánban.  

Az igehirdetést Perjesi István az Agapé Gyülekezet vezető lelkipásztora végezte a következő igékkel és 

gondolatokkal: I. Mózes 2:18-24 és Kolossé 3:18-19 alapján elmondta, hogy Isten az embert házasságra, 

házastársi kapcsolatra teremtette, melyben Isten egységét, szeretetét kell megélniük a házastársaknak egymás 

között. A központi gondolat mégis a jól ismert ige, az 1 Korinthus 16:14 köré fonódott, amely a másik két 

szakaszt teljesen körülölelni és elengedhetetlen alapját képezi a házasságnak: „Minden dolgotok szeretetben 

menjen végbe.”  

Az igei üzenet elhangzása után az összegyűlt vendégsereg előtt a 

menyasszony és a vőlegény kimondták az egybehangzó igenjüket, 

amelyet a lelkipásztor áldáskérő imája zárt. Kívánjuk a fiataloknak 

Isten gazdag áldását közös életük folytatására!   

                               Czibula Mariann 

 

 

Aratási hálaadó 

 
Gyülekezetünkben hagyományainkhoz híven aratási hálaadót 

ünnepelhettünk. Az igét mindkét alkalommal vendégünk Tőtös János 

testvér hirdette, aki jelenleg a vecsési gyülekezet pásztora és 

plántálója. A szolgálatát követően egy verset küldött a gyülekezetnek 

és a Sáfár újságnak, melyet erről ihletett. 

 

 

 

Sáfár köszöntő 

 
Tudja Albertirsa és még sokan mások, 

Hogy folyóiratok is lehetnek Sáfárok 

Szolgálhat áldásként, ahogy Jézus tette 

Kínhalála előtt az utolsó este. 

 

Olyan Sáfár, akit megbízott jó Ura, 

Hogy ameddig Ő majd érkezni fog 

haza: 

Isten háza népe legyen figyelmében 

Eledelt adjon mindig idejében! 

 

Olyan Sáfár aki bölcs Isten szemében 

Régi s új kincsekkel mind a két 

kezében: 

Isten háza népét folyton gazdagítja 

S a tévedőket is útba igazítja! 

 

Olyan Sáfár, aki hű Isten szemében 

Önzetlenül szolgál a Jézus nevében: 

Határkövet jelző, jövőbe tekintő. 

Égi szent munkára folytonos 

serkentő... 

 

Maradj olyan Sáfár, aki mindig szolgál 

Így gyúlhat sok szívben áldozati oltár!  

Szálljon reád áldás, Lélek érintése, 

Találjon munkában Urunk érkezése! 

 

      Vecsés 2011 Julius 28 

        Tőtős János 
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A P.A.P. Gospel Kórus Albertirsán  
 
Hála és magasztalás van szívemben Istenünk iránt, aki csodálatos módon adja a lehetőséget és az alkalmat a 

testvéri szeretet, a közös szolgálat, és dicsőítés gyakorlására.  

 

2010. októberében remek alkalom nyílt arra, 

hogy a péceli és a pilisi fiatalokkal együtt részt vegyünk 

egy „közös éneklésen”. Tóth Kornél testvér felkeresett, 

hogy a Zengj hozsannát című éneket együtt, közösen 

énekeljük el. Már ekkor éreztük, hogy milyen 

fantasztikus együtt énekelni. Egy péceli közös éneklést 

egy albertirsai követett. 

 

2011. júniusában háromnapos hitmélyítő 

alkalmat tartottunk gyülekezetünkben. A záró napon, 

19-én vasárnap, a már kibővült kórus énekelt.  Az igei 

szolgálatot – pénteken, szombaton és vasárnap délután – 

Mike Sámuel kecskeméti lelkipásztor testvér végezte. A 

kórus a délelőtti istentisztelet keretében három éneket 

énekelt: Jézus Krisztusunk, hozzád járulunk; Jézus Krisztus megváltott engem és a Senki más nincs olyan, mint 

az Úr kezdetű énekeket. A közös szolgálatot Pálmai Zsuzsanna szólóéneke tette színesebbé. Az igét Tenkely 

Béla hirdette a délelőtti alkalmon. 

A kórus tagjai és az ifjúság együtt ebédelhetett az imaházban és a délutáni pihenőt kihasználva alkalom 

nyílt egymás megismerésének. 

Délután Mike Sámuel prédikációjában a lélekmentésről beszélt. Az elveszett életek Úrhoz találásának 

segítéséről, de a hívő életünk folyamatos megújulására is szükség van. Az életünk átalakítása, újjászületése nem 

mehet végbe az Úr segítsége nélkül.  

A gospel kórus Istent dicsőítő, az örök hazára mutató és hálát adó énekeit hallhattuk. Hogy néhányat említsek: 

Zengj hozsannát; Hogy köszönjem meg; Ékes otthon vár reám; A mennyei hon a hazám; Utunk végén nem 

sokára; Glori Halleluja, mindig véd az Úr…  

Azt hiszem mindnyájunk nevében – akik a kórusban éneklünk – köszönhetem meg Tóth Kornél 

testvérnek, hogy összefogott bennünket, hogy együtt szolgálhassunk, együtt tegyünk bizonyságot hitünkről, 

együtt vidámítsunk meg szíveket a zene hangján. De a hála és a dicsőség a mi Urunké, aki a lehetőséget megadta 

mindnyájunk örömére és áldásossá tette ezt az alkalmat. 

Fakó-Süveges Tímea 
 

Hitmélyítő Mike Sámuellel 
 

Júniusban hitmélyítő alkalmon vehettünk részt, melyen Mike Sámuel kecskeméti lelkipásztor hirdette Isten Szent 

igéjét. 

Az alapgondolatot, Pál második levele a Korinthusiakhoz 3, 18 ige alapján választotta, miszerint életünk során 

arra kell törekednünk, hogy minél jobban hasonlítsunk a mi Urunk Jézus Krisztusra. 

A megtérés fontos és elengedhetetlen az üdvösségünk eléréséhez, de koránt sem elégséges. A legfőbb célul azt 

kell kitűznünk, hogy életünk minden területén, minden pillanatban törekedjünk a tökéletességre és a szentségre. 

Mivel emberi mivoltunk eleve lehetetlenné teszi, hogy elérjük a tökéletesség szintjét, ezért egy életre meg van 

szabva az útirányunk. Lelkipásztor testvérünk elmondása szerint földi létünk során mindenben hasonlatossá kell 

válnunk Teremtőnkhöz, hiszen a kezdet kezdetén Ő a saját képére és hasonlatosságára formált bennünket, de a 

bűnbeesés eltorzította ezt a tökéletes alkotást. Példának hozta fel a Szentháromságban rejlő csodálatos kapcsolati 

rendszert. Az Atya, Fiú, Szentlélek tökéletes harmóniáját. Képzeljük el saját családi életünket, ahol a gyermekek 

összefognak édesapjukkal, hogy örömet szerezzenek anyjuknak, vagy a szülők fognak össze, hogy gyermekeik 

javát keressék és így tovább. A gyülekezet is úgy épül fel, ahol a tagok folyton azon munkálkodnak, hogy miként 

tudnának a testvéreik javáért küzdeni. „mi volna boldogítóbb, mi volna nemesebb?” Ha a szomszédi, munkatársi, 

iskolatársi kapcsolatrendszert vesszük alapul, nem kell nagyon megerőltetni a fantáziánkat és máris egy édeni 

állapotban találjuk magunkat. Az ilyen közösség a legerősebb vonzó erő lehet ebben a bűntől eltorzult világban. 

Amikor megtérésünkkel elfogadtuk Isten kegyelmét és ráléptünk a megváltás felé vezető útra, szakítottunk a 

bűnös életünkkel, megkezdtük az átformálódást. Ez egy olyan folyamat, amely megköveteli a szoros és állandó 

kapcsolatot a Jó Istennel.  

Képzeletvilágunkból visszatérve, kérjünk Mennyei Atyánktól erőt ennek megvalósítására, életünk minden 

területén.  

Bánszki Péter 
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Hitmélyítő és gyülekezeti vasárnap Pilisen 
 
Június első hétvégéjén hitmélyítő sorozatot tartottunk ahol vendégünk Lőrik Levente teológiai tanár testvér volt. 

Előadásaiban hallhattunk a gyülekezet és benne a tagok feladatairól, helyünkről a közösségben, 

identitástudatunkról, céljainkról és odaszánásunk fontosságáról. Ezeken az alkalmakon valóban erősödhettünk 

hitünkben. Testvérünk magával ragadó stílusa és mondanivalója mély nyomot hagyott minden hallgatóban.  

Ráébredhettünk esetleges alkalmatlanságainkra, hiányosságainkra és hálát adhattunk Istenünk megbocsátó, 

helyreállító kegyelméért. 

A vasárnapi napot teljes egészében együtt tölthettük, mivel ekkor rendeztük hagyományos gyülekezeti napunkat, 

amikor közös ebéden vettünk részt, így is ápolva egymáshoz fűződő kapcsolatainkat a kötetlen beszélgetéseken 

keresztül.  

Hálatelt szívvel gondolunk vissza erre a szép napra, amikor minden jelenlévő bőségesen részesülhetett a testi és 

lelki áldásokban. 

 

Pünkösd hétfői kirándulás 
 

Pünkösd hétfőjén a pilisi gyülekezet nagy része egy szeretetteljes meghívásnak tett eleget, amikor elfogadtuk a 

rákoscsabai testvérek és lelkipásztoruk László Gábor testvér meghívását, hogy töltsük együtt velük ezt a napot. 

Tíz autóval közel 40-en érkeztünk a gödöllői természetvédelmi parkba, ahová meghívásunk szólt. A szép 

természeti környezet mellett jó volt átélni a testvéri találkozás és szeretet áldásait vendéglátóink részéről, akik 

már vártak bennünket. 

Áldásos volt együtt lenni a természet templomában, ahol mi szolgáltunk bizonyságtételekkel, költeményekkel, 

harmonikaszóval és igei üzenettel lelkipásztorunk Tenkely Béla részéről. Ezután a bőséges ebéd következett 

meghívóink tálalásában.  

Délután várta gyermekeinket az időközben felállított ugrálóvár és sok egyéb játéklehetőség. A focilabdák és a 

tollasütők sem maradtak a csomagtartókban, minden sporteszköz gazdára talált. Aki pedig egyszerűen csak 

beszélgetni akart, erre is nyílt lehetőség. Ezen a napon nagyon jó volt megtapasztalni a testvéri együttlét áldásait, 

egy kis ízelítőt kaphattunk azokból az örömökből, amelyek majd az örök hazában várnak ránk, ahol nem lesz 

már elválás és együtt dicsérhetjük mindenható Istenünket.  

Sz J 

 

Mosolyklub nyári élményei 
 

Ahogyan a gyerekek már megszokhatták, idén nyáron is volt Mosoly klub. Ezúttal három napos volt a 

rendezvényünk, amin összesen 39 gyerek vett részt.  

Én úgy gondolom, hogy Isten által áldott alkalmak voltak, mert a gyerekek is jól érezhették magukat, és azok is 

akik ott szolgáltak. Jó volt a közös munka és jó érzés volt, hogy az alkalmak után nem széledtünk szét, hanem 

akár több órán át is együtt maradtunk.  

Ami számomra tanulságos volt így utólag visszagondolva, az a készülés. A tavalyi szolgálat nagyobb volumenű 

volt, nagyobb szervezettséget igényelt. Próbáltunk is rá úgy készülni, hogy ne legyen fennakadás és ez inkább 

több mint kevesebb sikerrel sikerült is. Az ideire kicsit úgy készültem, hogy ez a tavalyihoz képest könnyű 

feladat lesz. Hát nem így történt, mert két alkalommal is megcsúsztam a saját hibámból kifolyólag a 

készülődésben. Sajnos kicsit én is olyan vagyok, aki a 

többször elvégzett dolgokat hajlamos vagyok rutinból 

végezni és nem kellő energiát belefektetni, vagy 

rosszabb esetben Magát, Istent is kihagyni a 

munkából, szolgálatból.  

Idén hála Istennek, nem történt nagy baj ebből, a 

gyerekek egy része talán nem is annyira érzékelte a 

mulasztásomat. Tanulság számomra, hogy 

akárhányadszorra is készüljek egy szolgálatra, azt úgy 

tegyem, mintha most lenne az első. A szolgálatokat 

nem szabad lebecsülnöm, mert itt is sok gyerek – 

akikből családos emberek lesznek – sorsa függhet a 

szolgálatom minőségétől. Isten áldja meg az életünket, 

hogy olyan szolgái legyünk, akik a saját gyengeségeikből folyamatosan tanulva és javulva végzik azt, amit Isten 

ránk bízott. 

Süveges Zsolt 
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Visszaemlékezés 
 

Javában benne van az ország az ez évi betakarításában, sőt a vége felé jár, a gabona már a tárolóban van. Az 

illetékesek megnyugtatóan közlik, hogy az ország kenyere biztosítva van. Ami a közösségünket illeti 

elkezdődtek a hálaadó ünnepek is. 

Gondolom túl sokat játszott lemez már, hogy idősebb emberek elő szoktuk adni a korábbi idők nehézségeit 

rátéve néhány rakodó kéziszerszámmal. Megígérem, nem erről akarok beszámolni! 

De egyet tudok, tapasztaltam, hogy Isten megváltott népe, korábban is, most is minden helyzetben tudott hálás 

lenni Isten felé akár bő, akár szűk esztendőt tudott maga mögött. Nehéz vállalkozás, de megkockáztatom, hogy 

igazán hálásak csak azok tudnak lenni, akiknek már volt részük bővölkedésben, és szűkölködésben is. De mi 

olyan kincset kaptunk Isten kegyelméből, amely képessé tesz arra, hogy megtanuljuk Pál apostollal együtt, hogy 

körülményeink közepette elégedettek lehetünk, őszinte szívvel mondhatjuk: „Mindenre van erőm a Krisztusban, 

aki megerősít engem…” Fil. 4:19. 

Ha nem is sikerül teljesen, de leírásom címéhez fontos lenne ragaszkodni, ezért „visszalapozok” néhány 

évtizedet az életemből az 50-es évek elejéig, hiszen gyermekkorom odanyúlik vissza. Borsod megyét a sok 

bányaüzem, a vaskohászat, az acélgyártás, a gépgyártás és a vegyipar jellemezte. Látható volt a vasúti és az 

akkor még gyér közúti közlekedés. A legközelebb a nagyüzemi mezőgazdasági gépparkba merészkedhettünk. 

Rossz gyerekek lévén, mindig ott szerettünk lenni ahol nem kéne! Mivel nagyon szerettem/ szeretem a gépeket 

ezért a visszaemlékezésem is ilyen irányú. Abban az időben a virtuális média és a világháló még nem rabolta el 

az időnket, így többet lehetett látni az egyik legnehezebb tevékenységből, az aratásból is. Különös módon ezek 

az emlékek, képek sokkal élesebbek maradandóbbak, mint a közelmúlt eseményei. De nagyon szép és jó volt 

akkor gyereknek, lenni! Abba az évtizedben lépett be országos szinten az általános villamosítás- ez alatt nem a 

nagyvárosokat értem- mégis olyan kedves emlék maradt az előtte átélt gyertyafény, illetve petróleumlámpa 

csodálatos valósága.  

A maihoz képest minimális volt az akkori mezőgazdasági 

gépesítés, sőt az ország többi térségéhez képest esetleg 

lemaradva is, de azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy az Északi- középhegység területe soha nem volt és 

ma sem az, amely a mezőgazdaságáról híres, a korabeli 

gépekhez fűződő élményeim sem.  

A történelemből ismert, korábban használt 

mezőgazdasági gőzerőgépek nehezen voltak 

„mobilizálhatók” „leszálló ágra” kerültek, helyettük, mint 

sok tevékenységre alkalmas erőgépek a G30-as Hoffer 

traktorok voltak a „színpadon". Különböző 

segédeszközök hozzá csatlakoztatva végezték a 

feladatokat a szántástól kezdve a betakarításig. Mint gyerekek sokat „lábatlankodtunk” néha elzavartak a 

balesetveszély miatt, de egyszer- kétszer „bemerészkedésünk jutalmaként” fel is ülhettünk az említett gépekre. 

 Figyeltem, amikor napokon keresztül folyt a cséplés nagyüzemi szinten, hogy mennyire összehangolt 

tevékenységet folytattak, mindenki tudta a feladatát. Hallani, látni, érezni lehetett az említett erőforrás 

működéséből eredően, hogy az egyhengeres Diesel motor hangtompítására az égéstermék káros hatására keveset 

gondoltak, szinte „vágni” lehetett a füstöt.  

Meglehet egyedi eset volt, de úgy emlékszem, hogy a motornak még üzemszünet közben is járni kellett, mintha 

biztosítani kellene a pihenőidő „gázellátását” is, kályhacső méretű kipufogó csövön keresztül.  

A mai aratásból már keveset lehet látni, mert az zárt fülkés, pormentes, légkondicionált kombájnokkal végzik ezt 

a tevékenységet a legkorszerűbb csúcs technológiával, minimális élőmunka ráfordításával. A leírtakon még talán 

magam is mosolygok, de nem szabad elfelejtenünk bármennyire is igyekszünk megőrizni az emlékeinket, mégis 

kopnak. Mentségemre szólhat az is, hogy gyermekkori emlékekről van szó, a leírtak műszakilag lehetnek 

pontatlanok is, mégis nekem maradandó emlékek egyik szeletét képezik. A mai extra modern virtuális világban, 

amikor már a gyermekeink szobái padlózatát is behálózza az elektromos vezetékek halmaza vajon érdekel- e 

még valakit a kenyér alapanyagának termesztése, amikor évtizedek hosszú során természetesnek tűnő, zavartalan 

kínálattal, ill. ellátással szembesülünk pékáru üzleteinkben és egyéb szupermarketekben.  

Vajon eszükbe jut-e, hogy e mögött ember társaink lelkiismeretes munkája, de nem utolsó sorban Istenünk 

gondviselő szeretete áll, amely egyetemesen vonatkozik minden emberre úgy „ igazakra mint gonoszokra”. 

Tudunk- e hálaadással gondolni Istennek több ezer évvel ezelőtti egyoldalú szövetségkötésére, ígéreteire, 

amelyet nem kötött feltételekhez, hithez, engedelmességhez, nem kellett keresztül menni senkinek sem a „ 

kettévágott állatok” között, nem kérte az emberiség semmiféle kötelesség vállalását, mert kegyelmesen jelentette 

ki: „ Ennek utána míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka, meg nem 

szűnnek”  

Molnár Károly  
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Ifjúsági beszámoló a Wesselényi utcai alkalmakról 
 

John Punch. IMÁDAT. A gyülekezetbe járás kérdését hozta elénk. Mindenki a saját generációjának tudjon 

vallást tenni Istenről. Éld szenvedéllyel a hitéleted! A mai világ keres valamit, valakit, amit vagy akit imádhat, 

amibe belevethetik a bizalmukat. Példának hozta fel John az autókat, amelyekért „rajonganak” az emberek, 

leginkább a férfiak. De Isten azt mondja: hogy nem imádhatjuk a teremtett dolgokat, csak és kizárólag a 

Teremtőt! 

Az imádat azt jelenti, hogy Istennek van teljes elsőbbsége mindenben! A 62. Zsoltár szól igazán arról az Isten 

imádatáról. Ha Istent akarod imádni, akkor valóban oda akarod–e adni Istennek az életed? A nap 24 óráját, 

minden percét? Ha igen, akkor tudod, hogy ez az imádat, a dicséret!  

De ennek ára van: fel kell számítani az árat, hogy mit jelent Istent követni, és ennek következtében a hiábavaló 

dolgok semmivé válnak Istenhez képest! Először be kell mutatnod Istent a világnak, ehhez pedig elengedhetetlen 

az, hogy a teljes lényedet, az önazonosságodat, a tehetségedet, a szívedet add! Isten mindent kér! Ő is odaadta 

teljesen magát azért, hogy megismerjük őt! „Keressétek először az Ő országát és igazságát és ráadásul mindent 

meg fog adni.” Máté 6:33 

Szenczy Sándor. 1 mindenkiért. Első kérdése az volt, hogy „Miért van az, hogy nem segít egy ember az 

embertársának?” Érzéketlenné váltunk egymás problémái, nehézségei iránt. Csak magunkkal törődünk, a 

magunk életének irányítását szeretnék biztos kezekben tudni. Egyre többen halnak meg depresszióban, 

gyógyszerfüggőként. Sándor testvér elmondta, hogy iskolai tanulmányai befejeztével lemondtak róla a tanárok, 

és reménytelen jövőt jósoltak neki: ő nem viszi majd semmire. Ennek ellenére ő mégis így gondolkodott: „Nem 

akarok semmi lenni, lenni akarok valaki.” Isten fel akar készíteni: érj el olyan célokat, amiket más nem ér el, 

hiszen Ő képessé tesz erre (Jelenések 1:5–6). Alkalmasságra törekedj, de ehhez akarnod kell: akarj többi lenni, 

és az Isten szemében jobb lenni. Jézus mártírrá vált (5. vers), hogy bebizonyítsa, Ő végigcsinálta érettünk! A 

kérdés az: mekkora az, amit kibírsz? Lehet, hogy te azt mondod, hogy ezt te nem bírod ki, erre képtelen vagy, de 

nem: ő ad erőt, ő fog támogatni, és céljaidat el fogod érni az ő segítségével!  

Hányszor nem tudja a mi szomszédunk, hogy hívők vagyunk. Menjünk át, beszélgessünk velük és osszuk meg 

azt a bizonyosságot, amit mi tudunk: a mi személyes bizonyságtételünket! 

Steiner József: Irány a jövő! A jövőnkkel kapcsolatos kérdéseket igyekezett megválaszolni.  

„Te hol leszel ebben a világban?” „Melyik ember leszel?”  

Világtrenddé fog válni az, hogy egyre kevesebb ember fog dolgozni. Isten terve, akarata kérdés formájában is 

érkezhet: „Vannak életcéljaid?” A mi Királyunk reményteljes jövőt akar adni nekünk (Jeremiás 29:11), tehát 

terve van a TE életeddel! Istennek minden egyes emberrel van terve: ő elhívott téged! A hithősök az által lettek, 

ahogyan reagáltak az elhívásra.  

Többen azt gondolják, hogy Isten lelki szolgálatra hívott el mindenkit, de ez nincs így. Valaki a zene által tudja 

érzéseit kifejezni, valaki rajz formájában, valaki ének formájában és vannak olyanok is, akik tánccal fejezik ki 

ezt. Ha elhívásod van, akkor jó helyen vagy.  

Egy újabb kérdést feltett József testvér: „Hogyan lehet tervezni az életet?” Mi egy versenypályán futunk (1 

Korinthus 9:24 – 26), ahol vannak pihentető és sprintelő szakaszok. Istennek terve van veled: az általa kívánatos 

és rendezett életre vezessen (1 Korinthus 14:40). Krisztus figyelmeztet arra, hogy terveznünk kell (Lukács 14:28 

– 32). Isten irányt akar mutatni a tervek által (Zsoltárok 32:8): ez a tanács segíthet abban, hogy bölcs életutakat 

lássunk a Bibliából. Ezért terveket csinálok, ahhoz ragaszkodok, de ha egy váratlan helyzet áll elő, akkor rögtön 

Istenhez szaladunk segítségért. Legyenek terveink, de ne az eszedben bízz, hanem Istenben. E téma nagyon 

hasonlít az idén tavasszal megrendezett nagyváradi ifjúsági konferencia témájához. Az alábbi idézet a 

konferencia jeligéje volt:  

 „Ments meg Uram attól az élettől, amelyről azt hittük boldoggá tesz minket.” Max Lucado 

Az emberek kényelmesek a hívő életükben, Isten határait feszegetve. A minimumok teljesítésére törekednek a 

megtérésükért és mennyországba kerülésük eléréséért. Azon gondolkodnak: hogyan lehet ellébecolni a 

gyülekezetben? Ezen gondolkodnak, ami idővel egy képmutató keresztény élethez vezet – a minimumszintet 

igyekeznek teljesíteni. Ezzel szemben azonban Istennek tervei vannak veled (Róma 12:2)! Merre fogsz te 

tartani? Isten terve megismerhető. De nem lehet alkalmi dolgokban kikérni a véleményét, úgy, mint a 

továbbtanulás, párválasztás, házasságkötés, munkahelytalálás. Mindenben akkor ismerd fel az Ő akaratát, ha 

folyamatosan kapcsolatban vagy vele.  

A megismerés célja (Kolossé 1:9 – 10), hogy élhess Isten akaratának. Két választása van az embernek: vagy 

teljes céltalanság, vagy céltudatos élet. A legfontosabb, hogy legyen meg az elhívásod. Ki kell alakítanod az 

életcélokat: életcélok tervét, szakaszcélok tervét, havi célok tervét, heti célok tervét, napi célok tervét. 

Szükséges az, hogy céltudatosan tervezzünk Istennel: hogy ha Isten kitűz eléd célokat, akkor neked is ki kell 

tűznöd célokat! Ehhez bátorítást ad Isten (Péld. 3:5 – 6). Szánd oda magad Isten tervének cselekvésére (Róma 

12:1).  

Benedek Orsolya 
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Dömösi emlékeim    
Isten kegyelméből, gyülekezetünkből néhányan az idén nyáron is részt vehettünk a dömösi Biblia Centrumban 

rendezett Zenei héten. Most sem szűkölködtünk a programokban, a szolgálatokra való készülődésben, mégis 

maradt idő a jóízű és felejthetetlen beszélgetésekre, kirándulásra, esti sétákra, amit vidám énekléssel és 

zenéléssel fűszereztünk. Sok minden „más” volt az idén, és ezekről a más eseményekről szeretnék említést 

tenni, amiben utólag is bizonyos vagyok, hogy maga a Szentlélek szervezett. Szolgáltunk a váci börtönben, és a 

basaharci öregek otthonában is. Mindkettő különös lelki élményt jelentett, hisz az otthon vezetői, dolgozói, az 

idősek minden alkalommal nagyon várnak bennünket, és a nénik örömmel adják át a saját kézzel hímzett 

könyvjelzőket. A börtönben a szolgálat minden évben valami új meglepetést tartogat számunkra. Az idén például 

szolgálatunk végén a börtön lelkésze, Margitka megkért, hogy foglaljunk helyet a börtönlakók között, és együtt 

énekeljünk néhány éneket. Elmondhatatlan érzés kavargott bennünk – hallva a sok újonnan megtért börtönlakó 

Istent dicsérő, hatalmas férfi kórusát.  

Élénkebbek voltak a délutáni bibliatanulmányozások, aminek aktív résztvevői voltak az idén először köztünk 

lévő lelkes fiatal fiúk, akik életszerű tapasztalataikat is megosztották velünk.  

Vacsora után jó volt részt venni a fiatalok által szervezett vidám, játékos programokban is, ahol ismét egy kicsit 

fiatalok tudtunk lenni.  

Újszerű volt az idén az is, amikor az udvaron körben ültünk, és majdnem mindenki elmondta a megtérése 

történetét. Nagyon jó volt így is megismerni egymást, és átélni azt, hogy bár mindenki más háttérből, más 

keresztény közösségből jött, mégis eggyé tudtunk lenni Isten Lelke által. Jó volt hallgatni egymást ebben a 

színes csokorban, hisz volt, aki megjárta a mélységeket, de Isten különös módon kiragadta. Volt, aki előtt olyan 

lelki vezető állt, aki jó példa volt és ez indította Jézus követésére. Volt, aki baleset után fogadta el Jézust. Volt 

olyan is, akit igen sok ideig kellett formálni az Úrnak, míg eldőlt a szívébe, hogy követi Őt. Volt, akit anyósa 

példamutató hívő élete és buzgó ima élete indított el az Úr útjára.  És még sok-sok csodálatos megtérés.  

Egy Duna parti séta és fagyizás közben jött a telefon hír, hogy Fakó Süveges 

Timikéért és születendő gyermekéért imádkozzunk. Az udvarra érve kört 

alkottunk és imaközösséggé formálódtunk, az előre programozott keresztény 

filmvetítés helyett. Csodálatosan megtapasztaltuk Isten jelenlétét az 

imaközösségben, és azt, hogy van imát meghallgató Istenünk. 

Olyan volt ez a hét, mintha a béke szigetén lettünk volna, a világ zajától, 

híreitől teljesen elzárva.  

Azt hiszem, mindannyiunk nevében írhatom, hogy a nyár egyik szép 

emlékeként őrizzük szívünkben ezt a hetet. Az együtt éneklés és zenélés 

öröme, az ige melletti csendes alkalmak, az ismerősökkel való találkozás, és 

az új ismeretlenek, akik rövid idő alatt ismerős testvérekké lettek az Úrban, - 

mind-mind szép élménnyé lettek. Reméljük, hogy jövőre – Isten kegyelméből 

folytathatjuk.  

Bánszki Jánosné 

WOL Élet Szava Nyári Tábor Tóalmáson 
 
Az 1970 –es évekre tehető az Élet Szava magyarországi munkásságának kezdete. A németországi Élet Szava 

Fúvós zenekara egyre többször látogatott el az akkor még kommunista Magyarországra, majd a 80 –as évek 

közepén a Word of Life (WOL) engedélyt kapott megszervezni egy ifjúsági tábort.  

Az evangelizációs alkalom után állandó helyet kezdtek keresni az Élet Szava magyarországi szolgálatainak 

beindításához. A kormány tisztviselői ennek nagyon nem örültek, de végül Isten kegyelméből - sok nehézség 

után - a WOL 1989 –ben 10 éves bérleti szerződést kötött az akkori kommunista kormánnyal a tóalmási ingatlan 

használatára. A szerződés feltételei között szerepelt, hogy a Word of Life az ingatlant köteles rendbe hozni és 

karbantartani, valamint nyaranként 400 fiatalnak egyhetes ingyenes táborozást biztosítani.  

Így 1990 –ben megkezdődött a Word of Life Magyarország 

szolgálata. A 31 hektáros tóalmási Andrássy kastély birtokot a 

WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány 2002-ben meg is 

vásárolta. Jelenleg nyaranta 1000 gyermek és fiatal táborozik 

itt, illetve évközben egy Bibliaiskola működik a területen, 

melynek évente kb. 50 hallgatója van.  

A világ minden tájáról jönnek ide tanulni fiatalok. Az oktatók 

szintén különböző nemzetiségűek.  

A tanárok közül talán Dr. Mészáros Kálmán neve lehet a 

legismertebb számunkra. Nagy öröm számomra, hogy 2003 

óta én is részt vehetek az Élet Szava szolgálataiban. Csodálatos 

látni, ahogy életek változnak meg egy-egy alkalmon. Amikor 

fiatalok döntenek Isten mellett, és később hallom, hogy meg is maradtak azon az úton, az engem örömmel tölt el. 
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Örömteli feladatnak éreztem, amikor egy Tóalmáson megtért fiatal kért tőlem segítséget, hogy a településén 

keressünk valamilyen közösséget, mivel senki keresztény ismerőse sincs. 

2010 óta középvezetőként szolgálok Tóalmáson, tehát már elsősorban a fiatalok szobavezetőivel foglalkozok, 

így némileg nagyobb rálátásom van a tábor életére, működésére.  

Összességében az eddigi szolgálataim alapján elmondhatom, hogy 

az Élet Szava Tóalmási Tábor egy hatalmas eszköz Isten kezében 

ahhoz, hogy fiatalokat érjen el az evangéliummal.  

A szolgálni vágyó fiataloknak pedig egy óriási lehetőség, hogy 

kipróbálják magukat Isten munkásaiként. Nagyon örülök neki, hogy 

az Albertirsai gyülekezetből is vannak lelkes szolgáló fiatalok, akik 

nyaranta időt szánnak a tábori szolgálatokra. A Pilisi gyülekezetben 

is jó hallani olyanok bizonyságtételeit, akik Tóalmáson hozták meg 

életük legnagyobb döntését! Azt hiszem, sokan elmondhatjuk, hogy 

hálásak vagyunk Istennek a tóalmási táborért.    

       

      Pálmai Gábor 

A nyáron történt 

 

Ha az ember a nyári pihenését szeretné kellemesen, jól eltölteni, fontos a hely kiválasztás és nem utolsó 

szempont az sem, hogy kikkel töltjük azt a néhány napot. 

Mi általában barátokkal, családtagjainkkal, hittestvérekkel, de sohasem a gyermekeink nélkül nyaraltunk. 

Házasságunk 27 éve alatt ebben az évben történt meg először, hogy nélkülük mentünk el egy teljesen ismeretlen 

csoporttal. Vegyes érzelmekkel néztem a közelgő nyaralás elé én, aki sohasem vágytam az efféle helyzetekre, 

hiszen csak a saját kis világomban szoktam jól, vagy otthon érezni magam. Már az utazásunk alatt kíváncsian 

méregettem az embereket, próbáltam eldönteni kiknek a társaságát érdemes kerülni. Aztán egyre inkább oldódott 

bennem ez a feszültség, az úti-célunk végére levontam a végső következtetést, kár volt aggódni kedves, 

rokonszenves emberek közé kerültünk. 

A közös étkezéseknél kialakultak az asztalközösségek. A mi asztalunknál volt egy idős 81 éves bácsi is. 

Nagyon érdekes ember volt, tartalmas beszélgetéseket folytathattunk vele az étkezések alatt és utána, hiszen 

nagy élettapasztalattal rendelkezett, nagyon nagy ismerete volt bármilyen területen. A világ számos helyén járt. 

Aktív korában magas pozíciót töltött be és szellemileg teljesen friss volt. 

Az egyik este éppen arról mesélt, hogy az orvosok is tanulmányozzák honnan ez a jó egészsége, amikor 

megjegyeztem, hogy ez genetikai adottság is lehet. És ebből indult a mi sötétbe nyúló beszélgetésünk-

bizonyságtételünk az Istenbe vetett hitünkről, a teremtésről, az ember eredetéről. 

A bácsinak a genetikáról a csimpánzok DNS-ének 98% jutott eszébe, ami azonos a mienkkel. Aztán beszélt a 

zsidó Jézusról. Azt állítja a biblia, hogy Isten fia, meg persze a papok, meg a vallások, meg a keresztes háborúk, 

meg a középkori kegyetlenségek, a vallások áldozatai és még sorolhatnám... A bibliát is nagyon jól ismerte, 

sokszor pontosan a hely megnevezésével idézte és persze kiállt Darwin evoluciós elmélete mellett. 

Aztán megkérdeztem, elmondhatom-e én is az én meggyőződésem a teremtő Istenről, akiben gyermekkoromtól 

fogva hiszek és akinek a gondoskodása, figyelme nélkül már rég össze omlott volna ez a világ. Hiszen még egy 

egyszerű gép sem működik sokáig javítás nélkül. Hogyan jöhetne létre és állna fenn a mi bonyolult világunk a 

véletlenekből? 

Elmeséltem neki a nagynéném utolsó napjait, akinek nem jutott sok jó az életben, egy gyermekkori 

balesete miatt nyomorék lett. Nem volt saját családja, de minket a testvére gyermekeit nagyon nagy szeretettel és 

pedagógiai ösztönnel nevelt. Meghatározza a jellemünket, az életfelfogásunkat még ma is. 55éves korában csont 

rákban megbetegedett és három hónap alatt elköltözött ebből az életből. Nekem az volt a csoda, hogy hogyan 

ment el. EMBERKÉNT, és az orvosok is csak csodálni és tisztelni tudták azt a törékeny, kicsi nőt, aki hatalmas 

fájdalmakat türelmesen, békességgel viselt. Aki nem fogadta el a morfiumot, mert az orvos is ezt ajánlotta, azt 

mondta kár lenne ezt a tiszta gondolkodást megzavarni, amíg bírja nélküle. És bírta szinte az utolsó percekig... 

Az utolsó napokban már látomásai voltak, látta a megfeszített Úr Jézust fehér ruhában felé közeledni kis 

gyermekekkel, akik szintén fehérben voltak, és boldog volt, hogy az úr Jézus jön érte! Csak azt sajnálta, hogy mi 

nem látjuk azt a csodát, amit ő. Ha másért nem lenne érdemes hinni Istenben, csak ezért a bizonyosságért, már 

ezért is megérné, de egész életünkben szükségünk van Istenre. Megkérdezte a bácsi, hogy én hiszem-e a 

feltámadt Jézust, mondtam, hogy én igen! Erre azt mondta „én is hiszem”. Ámen, úgy legyen! 

Voltak még másokkal is jó kis beszélgetések, miután megkérdeztek miért nem megyünk el velük 

estenként mulatni különböző szórakozó helyekre. Elmondhattuk másoknak is miért élünk másképpen, mint 

sokan. Jézus így imádkozott a főpapi imájában értünk: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, 

hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 

énbennem."  Bárcsak mindig mindenhol eleget tennénk küldetésünknek. 

                                                               Rákosi Márta    
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Akik hazamentek 

Augusztus elsején az Úrhoz költözött Keszeg Miklósné, született Lupinszki Erzsébet testvérnő. 1922. 

január 28-án született Káva községben. Bemerítkezett 1951. május 14-én Monoron Magyari László által. 

Férjével 1956-ban kötött házasságot. Negyven év házasság után férje meghalt, így 15 évet özvegységben élt. 

2002-ben megromlott egészségi állapota miatt fiához költözött Pilisre. Temetésén Seres Győző és Tenkely Béla 

végezte az igei szolgálatot melyre, augusztus 4-én Monoron került sor. (Fil. 1;6) 

Mély fájdalommal álltunk meg augusztus 6-án özv. Sztyehlik Istvánné, született Ruff Anna Katalin 

testvérnő sírjánál. 1927. november 25-én született Pilisen. Bemerítette 1941. július 2-án Cserhalmi Imre 

lelkipásztor. Házasságot kötött Sztyehlik Istvánnal 1946-ban. A negyvenöt évet melyet férjével töltött, 20 év 

özvegység követte. Teremtőjétől 84 évet kapott, melyből 70 évet hitben töltött. Utolsó éveit lányánál 

Ceglédbercelen élte és itt hunyt el augusztus 2-án. Utolsó útjára a pilisi és albertirsai gyülekezet testvérisége 

kísérte és Tenkely Béla vezette a temetés liturgiáját. (Zsid 13;7-8) 

Urunk magához szólította Major Jánosné, született Ocztos Erzsébet testvérnőt szeptember 28-án. 

1922-ben született. 1977-ben újjászületett, bemerítkezett és a baptista gyülekezethez csatlakozott. 1987-ben 

elvesztette férjét és élete során mindhárom fiát is. Életét terhelték betegségei, a gyász és a tavalyi évben elhunyt 

fia ápolása. Urunk 89 esztendőt adott neki, temetésén október elsején vettünk részt, melyet Tenkely Béla 

vigasztaló igei gondolataival végzett el. (Jób. 19;23-27) 

 

Emlékképek 
Ha Sztyehlik Annus nénire gondolok és mondogatom a nevét egy aranyos, kedves, egyszerű, közvetlen idős 

néni képe elevenedik meg előttem. Olyan ember volt, aki tele volt alázattal, szeretettel és békességgel. Ezeket a 

jó tulajdonságait nem rejtette véka alá, a maga szeretetével próbálta belénk is plántálni.  

Amikor Pilisre költöztünk, szeretettel fogadta családunkat, gyermekeim testi és lelki növekedését figyelemmel 

kísérte. Példamutató életével minket is ösztönzött a hűséges és kitartó szolgáló életre. Később gyengélkedése 

miatt nem igazán bírt eljönni a gyülekezetbe, ezért szívesen vállaltuk azt, hogy majd mi elvisszük Őt. Hálás volt 

minden együtt eltöltött alkalomért. Ő volt az, aki erőt és bíztatást adott a mindennapi terhek hordozásában. Az Ő 

szeretete, jósága betöltötte az egész gyülekezetet. Öröm és hála tölti be szívemet Isten kimondhatatlan jóságáért 

és kegyelméért, amivel elárasztotta Annus nénit egész földi élete során. Távozásával nagy űrt hagyott maga után. 

GA 

 

Az örömteli események mellett sajnos volt részünk a gyászban is, amikor meg kellett állnunk szeretett 

idős testvérnőink koporsója mellett. Keszeg Miklósné testvérnőnk idős korában került Monorról 

gyülekezetünkbe, betegsége miatt kevés alkalommal tudott személyesen is részt venni alkalmainkon, de 

imádkozó szeretetét a távolból is éreztük. 

Sztyehlik Istvánné testvérnőnk, mindannyiunk Annus nénije születése óta 

gyülekezetünkbe tartozott, árvasága miatt nevelőszüleivel töltötte gyermek és 

ifjúkorát. Már fiatalon csatlakozott Isten pilisi népéhez, bemerítésével téve 

tanúbizonyságot erről. Nemsoká férjhez ment a fogságból akkortájt hazatért 

Sztyehlik István testvérhez. Házasságukat Isten négy gyermekkel áldotta meg, 

akikből kettő jelenleg is él. Férjével, aki közel három évtizeden keresztül a 

gyülekezet vezetője volt, nagyon sokat tettek az Úr ügyéért fizikai és lelki 

értelemben egyaránt. Házuk egy olyan kis sziget volt mindannyiunk számára, 

ahová öröm volt betérni és megtapasztalni az igazi testvéri szeretet áldásait. Idős korára Annus néni a lányához 

került Ceglédbercelre, fizikailag talán egy kicsit távolabb a gyülekezettől, de lélekben ugyanolyan közel maradt. 

Látogatásainkon öröm volt megtapasztalni, hogy számára betegségében is a legfontosabb Isten ügye maradt, 

örök imatémája pedig családja a gyülekezet és a testvériség. Utolsó szívdobbanásáig ez éltette és így is költözött 

az örök hazába. Elköltözése megrázott mindannyiunkat, de vigasztal a hit és az a 

remény, hogy lesz még találkozásunk odafenn. 

Major Jánosné, Bözsi néni felnőtt korában került gyülekezetünkbe. Élete 

során sok szenvedésben, betegségben, próbában volt osztályrésze, de szilárd maradt 

hite és reménysége egy pillanatra sem ingott meg. Férjét, minden gyermekét 

eltemetve is kitartott mindhalálig. Soha nem panaszkodott, hanem még ő adott erőt 

másoknak, akik esetleg sokkal kisebb terheket is nehezen hordoztak.  

Nagyon jó barátnők voltak Sztyehlik nénivel és a már korábban eltávozott 

Csikós nénivel is, de idős korukban betegségeik és a távolság miatt nagyon keveset 

találkozhattak. Bözsi néni és Annus néni számára mégis megadatott haláluk előtt 

néhány hónappal egy utolsó földi találkozás, amire már nem is számítottak. Megható volt nézni őket és átélni 

ennek az utolsó alkalomnak a légkörét. Ők hitünk szerint már mindhárman találkoztak abban az országban, ahol 

már nem lesz könny és fájdalom, betegség és gyász, amiben oly sok osztályrészük volt e földön, hanem lesz örök 

öröm, dicsőítés és magasztalás.                  Sz J 
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Első hónapok a Vox Novában 

 

Amikor megkerestek azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha a Vox Nova baptista férfikarban énekelnék tenor egy 

szólamot, kicsit megijedtem. Soha sem tartottam magam egy stabil hangnak, úgy éreztem, hogy a 

hangterjedelmem sem körözi le az átlagot, de ami először eszembe jutott, az hogy a bizonytalanságom miatt 

velem inkább többen lennének, mint többet érnének. Amikor az első próbán részt vettem, úgy éreztem, hogy 

talán mégsem olyan nehéz, talán mégiscsak tudnám csinálni. Örültem, hogy egy férfikarnak a tagja lehettem, 

tetszett a zenei repertoár, de ami a legjobban tetszett és amiatt nagyon nem bánom, hogy csatlakoztam a kórus 

munkájához, az volt, amikor láttam, hogy fogadnak. Mai napig nem tudom elfelejteni, hogy a bátyám is 

mennyire igyekezett segíteni a kottákban, vagy a Wesselényi utcai jótékonysági koncert előtti készülődésben. 

Ahogy az András, Józsi bácsi, vagy Zoli érdeklődött, hogy milyen volt, mennyire bírtam. Máig bennem van ez a 

kép. A koncert nehéz, fárasztó és mindemellett nagyon áldásos volt. A koncert tárgya is fontos volt, de 

számomra, ami a legtöbbet adta, hogy nem csak plusz egy fő voltam ott, hanem egy olyan tag, akire figyelnek. 

Az a tény, hogy egy jó képességekkel megáldott kórusban énekelhetek jó érzés, de ami számomra a legépítőbb 

volt, az hogy egy jó alapokra fektetett közösséghez tudtam csatlakozni. Úgy érzem, még sokat kell fejlődnöm, 

hogy stabil hangnak számítsak, de az odáig vezető utat élvezni fogom.     

S Zs 

 

 

 

Albertirsán október első hetében ökumenikus alkalmakon vettünk részt a „Teremtés 

hete” jegyében 
 
I. Mózes 1:1: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” 

 

Newton és a teremtés  

 

Az emberiség egyik legnagyobb zsenije Newton, nagyon sokat vitatkozott tudós barátaival a világegyetem és az 

eredetéről, keletkezéséről. Vitáik, szinte vég nélküliek voltak, mert Newton kitartott elmélete mellett: a világ 

létrejötte nem lehet a véletlen műve, az életben tapasztalt csodás elrendeződés azt feltételezi, van valami értelem 

e mögött. Persze tudós barátai, akik a véletlen, és a "nagy robbanás" elméletét vallották magukénak, szintén 

erősen érveltek álláspontjaik mellett. 

Newtonnak elege lett ebből és egy olyan tettre szánta el magát, ami azóta is híres. Készített egy mozgatható 

modellt a Naprendszerről, olyat, amit egy kar segítségével lehetett forgatni. Középen a Nap, s körülötte a 

bolygók, melyek a forgatás következtében szépen forogtak a Nap körül. Amikor eljött a nap, melyen tudós 

barátaival találkozni szokott, kitette a makettet az előszobába és átment egy másik helységbe. 

A többiek megérkeztek, mind nagyon elcsodálkoztak a látottakon, s nem győzték dicsérni az alkotást. Amikor 

Newton belépett, rögtön nekiestek és faggatták: 

- Ki csinálta ezt? 

- Honnan van, hiszen ez fantasztikusan jó modell! - ujjongtak. 

Newton így válaszolt: 

- Fogalmam sincs! El sem tudom képzelni, hiszen, amikor előbb ebben a szobában voltam, még nem volt itt. De 

egy érdekes esetre felfigyeltem, míg a másik szobában voltam! Hallottam, hogy innen nagy durranások és zajok 

hallatszanak, mintha valami nagyrobbanás történt volna. Idejöttem és akkor vettem észre én is ezt az alkotást. 

Nem tudtam másra gondolni, hogy véletlenül keletkezhetett, valami ismeretlen ok következtében. 

- Na, ne néz minket ilyen ostobának! - fakadtak ki a tudósok. 

- Csak nem képzeled, hogy elhisszük ezt a képtelenséget! Ez nem keletkezhetett magától, ezt valaki készítette. 

Te voltál? 

Newton elmosolyodott és így válaszolt: 

- Milyen ostobák vagytok! Kételkedtek abban, hogy ez a modell nem jöhetett így létre, azt állítjátok, valaki 

készítette. Pedig ez nem más, mint annak a tökéletlen mása, aminek a keletkezését illetőleg nem fogadjátok el az 

értelem jelenlétét. 

Ha e modell elkészítéséhez értelem és intelligencia szükséges, akkor miért gondoljátok, hogy az eredetihez, a 

Naprendszerhez nem szükségeltetett? 
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HÁLAADÓ ZSOLTÁR 

103:1. Áldjad én lelkem az 

Urat, és egész bensőm az ő 

szent nevét. 

2. Áldjad én lelkem az Urat, 

és ne feledd el, mennyi jót 

tett veled! 

3. Ő megbocsátja minden 

bűnödet, meggyógyítja 

minden betegségedet. 

4. megváltja életedet a sírtól, 

szeretettel és irgalommal 

koronáz meg. 

5. Betölti javaival életedet, 

megújul a te ifjúságod, mint a sasé. 

8. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete 

nagy. 

9. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. 

10. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem vétkeink szerint 

fizet nekünk. 

11. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy 

a szeretete az istenfélők iránt. 

12. Amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan 

messze veti el vétkeinket. 

13. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr 

az istenfélőkhöz. 

22. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol 

uralkodik.  Áldjad, lelkem, az Urat! 

 
Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez  
 

- Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom 

egyszerre megoldani életem összes problémáját. 

- Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem 

bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak 

vagy kijavítsak,… csak magamat. 

- Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra 

születtem… nem csak a másvilági, hanem az evilági 

boldogságra is. 

- Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy 

megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én 

kívánságaimhoz. 

- Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra; amint 

a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez 

szükséges. 

- Ma elvégzem a napi jótettet, és nem dicsekszem vele. 

- Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen; ha 

gondolataimban sértődöttnek érezném magam, gondoskodom 

róla, hogy senki se vegye észre. 

- Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem 

ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. 

- Szilárdan abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik 

velem, mintha egyedül volnék a világon. 

- Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép. És 

hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy tizenkét órán át 

jót tegyek. 

 

 

 

Lukácsi Vilma 

 

Azt, ami fájt... 
 

Azt, ami plusz volt az életemben, 

Ma azt szeretném megköszönni. 

Nem a vidám nagy harsonákat, 

Akkor... nem tudtam feléd jönni. 

Nem a nyugodt-csendes szép napokat, 

Akkor magamnak jó voltam magam. 

Azt sem, amikor elégedett voltam, 

megdicsért akkor a saját agyam. 

Sem azt, amikor mint a fény ragyogtam, 

Mert szerettem, s engem is szerettek. 

Minden embert szépnek, jónak láttam, 

Mert nem bántottak, ki sem nevettek. 

Nem... 

Ma azt szeretném megköszönni, 

Azt, ami fájt nekem, nyersen, nagyon. 

Amikor el tudtam énekelni, 

Hogy... 

„Uram! Irgalmad szomjazom!” 

Amikor búcsúztam koporsó előtt, 

Vagy vonatnál nagy keservesen –  

A húsomba mart a fájdalom, 

Elakadt tőle a lélegzetem... 

Én azt hittem, a nap is megáll most 

És engem sajnál az egész világ. 

De csak közömbös arcokat láttam, 

Esetleg gúnyt: Lám, leszakadt az ég... 

... S még... mikor egyszer rádöbbentem 

arra, 

Saját káromon, hogy mi a tévedés, 

Hosszantartó, színes, szép állomból 

Durván rohant rám a felébredés. 

Te hallottad csak, Uram, egyedül, 

Hogy akkor éjjel zokogtam nagyon... 

De másnap reggel mégis énekeltem, 

Hogy... 

„Uram! Irgalmad szomjazom!” 

...És énekeltem szomorú hangommal, 

És rád kapcsolódott a tekintetem, 

És egyre jobban, fényesebben láttam, 

Mindenség Ura! Atyám vagy nekem. 

A szenvedésben néven szólítottál, 

A szenvedésben ott voltál velem. 

Hogy oltókésed elevenbe vágott, 

Úgy fájt, hogy a lelkem kiáltott?! 

Az volt számomra épp a kegyelem. 

És ez mind „plusz” volt az életemben, 

A megtisztító, áldó fájdalom. 

Ezt szeretném ma megköszönni, 

Két karommal Téged átölelni, 

S könnyek között újra énekelni – 

 „Uram! Irgalmad szomjazom!” 

 

(Elhangzott: a pilisi hálaadón Dobai 

Enikő előadásában) 
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TALLÓZÓ 
A munkásember 
 

Volt egy templom, amely mindenki előtt nyitva állt napközben, hogy bárki bemehessen imádkozni. A lelkész dél 

körül mindig megnézte, kik mennek be a templomba. Az egyik nap látott egy borostás, piszkos ruhába öltözött 

embert, aki kifelé menet köszönésképpen bólintott a fejével. A rákövetkező napokban, ez a férfi mindig 

ugyanabban az időben jelent meg. Furcsállotta a lelkész, hogy ilyen ember is betévedt a templomba, és 

kételkedett abban, hogy tényleg imádkozni jár oda. Sokat foglalkoztatta a gondolat, hogy miért is jár oda ez az 

ember, végül egyik nap kíváncsiságból leszólította kifelé menet, szívélyes hangon:  

– Hadd kérdezzem meg, miért jár ide nap mint nap?  

– Nem messze a templomtól házat építünk, és ott dolgozom. Déltől van 1 órás ebédidőm. Gyorsan megeszem az 

ebédem és a maradék időt itt töltöm imádsággal, hogy erőt merítsek, de sajnos csak éppen pár percem marad 

imádkozni – válaszolta a munkásember.  

– Oh, értem. És mit lehet imádkozni, ha mindig csak pár percet tud itt tölteni a templomban? – érdeklődött 

tovább a pap.  

– Mindig ugyanazt az imát mondom el: „Drága Atyám, ma ismételten eljöttem, hogy elmondjam, mennyire 

boldog és hálás vagyok neked, hogy eltörölted a bűneimet, és hogy ismerhetlek. Én nem tudom, hogyan kell jól 

imádkozni, de azt tudom, hogy sokat gondolok rád. Szóval, Jézus, köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen.”  

A lelkész meghatódott a munkásember egyszerű, őszinte és szívből jövő imáján. Mondta, hogy jöjjön nyugodtan, 

ha ideje engedi, szeretettel látja. Végül a munkásember visszasietett az építkezéshez, mivel letelt az ebédideje.  

A rákövetkező napokban a pap nem látta a munkásembert eljönni a templomba. Pár nap után kezdett aggódni, 

így elment az építkezésre, hogy megkeresse. Sajnálattal hallotta, hogy egy baleset folytán kórházba került, így 

azonnal elindult, hogy meglátogassa. De mindenki sajnálkozott, mivel nagyon szerették azt az embert. Amerre 

csak járt, mosolyt csalt a körülötte levők arcára, és nyugalmat árasztott.  

A lelkész, amikor belépett a kórházi szobába, a nővér örömmel köszöntötte:  

– Végre valaki meglátogatja szegény embert. Már jó pár napja itt van, és még csak egy virágot sem küldtek neki, 

pedig olyan kedves ember, és még sincs, aki meglátogatná, vagy gondolna rá. – Ezután kiment a szobából.  

A munkásember arcán ugyanúgy ott volt az öröm, mint előtte, és így szólt:  

– Drága lelkész úr! A nővérkének nincs igaza. Én olyan boldog vagyok, mert mindig van valaki az ágyam 

mellett, aki fogja a kezem, és szelíd halk hangon beszél hozzám.  

– És mit mond? – kérdezte meglepődve a pap.  

– „Drága gyermekem, ma ismételten eljöttem, hogy elmondjam, mennyire boldog vagyok, hogy eltöröltem a 

bűneidet, és hogy megismertél. Mindig öröm volt számomra őszinte imáidat hallgatni, és sokat gondolok rád. 

Szeretlek és gondot viselek rólad, ne aggódj!”  

 

 

 

Eseménynaptár 
 

Reformáció ünnepsorozat: 

 Október 28 (péntek) 18 órakor  - Református Imaterem 

Bárdossy Tibor nyugalmazott lelkész 

 Október 29 (szombat) 18 órakor  - Alberti evangélikus Imaterem 

Uherkovicsné Perge Tímea református lelkész 

 Október 30 (vasárnap) 17 órakor  - Baptista Imaház 

Csadó Balázs Alberti evangélikus lelkész 
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