
„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. XV. évfolyam, 3. szám. 2013. Október 

 

Gondolatok a hálaadásról 
Újra elérkezett a hálaadó ünnepélyek időszaka. Az évről évre visszatérő ünnep baptista közösségünk 

egyik különleges alkalma. Ilyenkor megkülönböztetett módon adunk hálát Istennek.  Elsősorban arra 

az Isteni gondviselésre emlékezünk, ami megnyilvánult a bőséges termésben, a betakarított zöldségek 

és gyümölcsök sokféleségében, a bennük rejlő gazdagságban, mindabban, ami alapvetően a fizikai élet 

fenntartásához szükséges.  Azért megkülönböztetett módon emlékezünk, mert bár naponként ott van, 

ott kell, legyen a hála Isten iránt, a mi Teremtőnk és Megtartónk iránt mindezekért az áldásokért, így 

együtt látva az oltáron ajándékai sokaságát, 

hálánkat közösen fejezzük ki Urunk felé.  Az 

oltáron lévő termések és termények látványa 

hálára hangolja szívünket, mert érzékelhetjük, 

milyen gazdag Atyánk van, aki gondoskodik 

gyermekeiről.  

Természetesen nem csak a fizikai gondviselésért 

adunk hálát, hanem a lelkiért is. Mert a fizikai 

jóltápláltság mit sem ér, ha lelkileg éhezünk. Ezért 

van ott minden hálaadó oltáron a Biblia is, 

melyből ma is tapasztalhatóan árad Isten életet 

adó, megtartó, a lelki előrejutásunkat munkáló 

ereje.  

Eszembe jutnak gyermekkorom, fiatal éveim 

hálaadó ünnepei.  A három szomszédos 

gyülekezet egymást követő vasárnap délután saját 

imaházaiban tartotta a hálaadó alkalmakat, úgy 

hogy a másik kettő gyülekezet szinte teljes létszámmal jelen volt mindhárom ünnepélyen. Ezek az 

alkalmak felejthetetlenek maradtak számomra. Ma is előttem van annak látványa, amint a monori 

vasútállomásról az imaház felé halad a pilisi és irsai testvériség szépen rendezett sora. Emlékezetesek 

azok a testvéri kapcsolatokat erősítő beszélgetések, melyek az istentiszteletek utáni asztalközösségben 

folytak. Emlékszem a hálaadó oltárokra. Szinte roskadoztak a zöldségektől és gyümölcsöktől. 

Többször felhangzott egyik kedves énekünk, melynek ismétlődő sorait, „Nézd az áldást nézd meg 

egyenként…”valamennyiszer teljes meggyőződéssel és hálával énekeltük.   

Volt egy különleges eleme nálunk az oltárnak,- ami minden áldáson túl a legnagyobb áldásra, Isten 

ajándékára, Jézus Krisztusra mutatott- egy kalácsként elkészített, megformázott bárány szimbóluma. 

Alatta tüzet imitáló világítás volt elhelyezve, utalva arra, hogy Krisztus, mint ártatlan bárány 

feláldoztatott e világ bűneiért, benne a mi bűneinkért is. Ez volt és ma is ez a legfőbb hála okunk! 

Igen, mert minden földön termő táplálékunk mely életfeltételeket hordoz, csak egy meghatározott 

időre válik éltető erővé, de az örökéletre egyik sem tud megtartani. Csak Jézus Krisztusban, aki életét 

áldozta értünk, csak benne van megtartatásunk és általa lehet örökéletünk. Mert Ő az élet kenyere, 

legfőbb lelki táplálékunk, akivel naponta élve elegendő táplálékot kapunk ahhoz, hogy hitben 

megmaradva eljuthassunk az üdvösségre! 

Folytatás a következő oldalon 
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Ma is vannak hálaadó oltáraink. Változtak, egyszerűsödtek és talán nem annyira képszerűek. Nem is 

az a lényeg, hogy minden zöldség és gyümölcs rajta legyen, de az fontos, hogy minden áldása mögött 

Őt lássuk! Ne emberi tudásunknak és munkánk eredményének tekintsük azt, ami minden nap az 

asztalunkra kerül, hanem Isten végtelen kegyelmének és mérhetetlen szeretetének. Mert mindenünk, 

amink van, Tőle van, nem saját teljesítményünk vagy ügyességünk következménye. Ez az ismeretünk 

pedig hálára kell, hogy buzdítson bennünket minden nap, nem csak a hálaadó napokon! 

A hálaadásban benne van az „adás” szó, ami azt jelenti, hogy ne csak szavakban, dicséretekben 

fejeződjön ki a mi hálánk, hanem mindenünk, teljes életünk odaadásában. Teljes életünk pedig jelenti 

az időnket, erőnket, anyagi javainkat, egyszóval mindenünket.  Adjuk át Krisztusnak készséggel, 

örömmel és jó szívvel mindazt, amink van, hogy hálaadásunk újabb áldások forrásává legyen! 

      Czibula Zoltán 

 

A hálaadó sorozat (Pilis, Albertirsa, majd Monor) közeledtével újból előtérbe helyeződött 

gondolataimban a hálaadás kulcsfontossága, helyessége. Sokszor, 

sokféle megvilágításból hallhattam már tanítást, buzdítást hálaadó 

témában. Gondolataimban előjött a hálaadásnak azon része, ami 

talán leginkább problémát okoz számomra. Az Úr Jézus az utolsó 

vacsorán hálát adott a kenyérért és a borért és utána szétosztotta 

azokat (Lukács 22:17-20). Az Ő hálaadása közvetlen a szenvedése 

előtt történt meg, és igaz volt, pedig tudta, hogy milyen szenvedés 

áll előtte. Vajon, amikor hálát adunk imáinkban a Jó Isten 

vezetéséért és imádkozunk azért, hogy a jövőben is irányítsa 

életünket, akkor csak a jó dolgokra értjük, vagy az olyanokra is, ami 

számunkra nem jár közvetlen örömmel? Vajon Pál apostol hálás 

szívvel gondolhatott vissza arra, amikor Lisztrában kevés híján 

halálra kövezték, vagy arra hogy még mit tartogathatott számára a 

Jó Isten terve? Júliusban a Liszt Ferenc repülőtérre mentem a 

munkám folytán, és figyelmetlenségből a buszon hagytam a 

telefonomat. Bár csak pár lépést tettem meg nélküle, mire 

visszaértem nem volt ott. A kezdeti idegesség után el kezdtem 

gondolkodni, hogy ha egy telefont ilyen nehezen engedek el, akkor 

hogy reagálnék, ha a Jó Isten valami komolyabb dolog lemondására 

kérne. A telefont végül a becsületes megtaláló visszajuttatta nekem, 

de a jelentkezéséig nem tudtam igazán megnyugodni. Ez a dolog 

talán azért nehéz, mert más erről gondolkodni, más ilyenről 

vélekedni, és egészen más hűen, hittel, a megváltás örömével a 

szemünkben a szenvedés elébe nézni, megélni, és utána 

visszaemlékezni. Ezeket Pál apostol, és még sokan mások képesek 

voltak megtenni. Imádságaimban kérem az Úr Jézust, hogy 

folyamatosan készítsen a tiszta szívű hálaadásra és arra, hogy 

semmilyen helyzetbe ne valljak kudarcot. 

Süveges Zsolt 

24. zsoltár  

„Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 

Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És 

kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét 

hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség 

Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Ti kapuk, 

emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. 

Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel 

fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a 

dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.” 

 

Füle Lajos: 

Szeretnék énekelni Néked 

 

Szeretnék énekelni Néked, 

Uram, nyisd meg ajkamat, 

hogy szent legyen mindig az 

ének, 

amely szívemből felfakad. 

 

Hadd zengjem el, hogy 

százszor áldott 

keresztednél ki megpihen, 

hadd zengjem el, hogy 

megtalált ott 

s békére lelt az én szívem. 

 

Szeretném énekelni másnak, 

hogy Néked énekelni jó, 

hogy életünk bús lázadás csak, 

míg el nem ér az égi Szó. 

 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 

mely életet adott nekem! 

Szeretnék énekelni Rólad 

halálig engedelmesen. 

 

Szeretnék énekelni Néked 

folyton, ameddig itt leszek; 

szeretnék hangot adni, szépet, 

mikor lelkemhez ér Kezed. 
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HÁLAADÓ ÜNNEPÉLY PILISEN 
Miként az minden esztendőben lenni szokott, most is 

szeptember utolsó vasárnapján tartotta a pilisi gyülekezet 

a hagyományos hálaadó napot. Ilyenkor emlékezünk 

mindarra a jóra, amit elvettünk Istenünk kezéből.   

Ennek a napnak most az adott különös aktualitást, hogy 

ide tűztük ki a nagyterem felújítási munkálatainak 

befejezését, és birtokbavételét. Ennek előzménye az volt, 

hogy sok tervezgetés és készülődés után március közepén 

fogtunk hozzá a már halaszthatatlan feladatnak imádságos 

szívvel és nagy reménységgel. Akkor még nem is gondoltuk, 

hogy mindez fél évig fog tartani, de ahogy elkészültünk egy-

egy fázissal úgy vettük észre, hogy egy újabbra is futja a 

keretünkből. Sokszor olyanra is, amit előzőleg nem is 

mertünk tervezni. Csodálatos megtapasztalásaink voltak 

ezen a téren, szinte napról napra tapasztalhattuk Istenünk áldásait. A munkák folyamán egyre inkább 

egységesülő gyülekezet áldozatkészsége, köztük a keresettel nem is rendelkező fiataljainké is örömmel 

töltötte el szívünket, és tette lehetővé az újabb feladatok vállalását. Így nagytermünk teljesen megújult 

minden tekintetben a falburkoláson át a teljes elektromos rendszer cseréjéig, padlóburkolás, az 

ülőalkalmatosságok cseréje, új babaszoba, a karzat burkolása és még hosszan sorolhatnám. A hálaadó ünnep 

időpontja előtt két héttel határoztuk el, hogy az udvaron lévő erősen elavult kerékpár tárolónkat is 

lebontjuk, és egy újat építünk a helyére, ami más célokra is alkalmas és alkalmazkodik az imaház és a 

kiszolgáló épület stílusához. Elkészülte után néhány nappal már használtuk is. Itt főztünk ugyanis, annak 

a 60 vendégnek, akik a budapesti egyházkerület szervezésében tartott lelkipásztori alkalomra látogatott el 

hozzánk szeptember 25-én. Ekkorra már teljesen elkészült a nagytermünk is, és hála volt a szívünkben 

azért is, mert ilyen alkalom először volt a pilisi gyülekezet történetében és ezt is zökkenőmentesen, a 

résztvevők teljes megelégedése mellett tudtuk megoldani. Így érkezett el néhány nap múlva a hálaadás 

napja, az a nap, amit annyira vártunk. 

Már a délelőtti alkalmon is telve volt imaházunk Isten hálatelt szívű népével, ez a hála az imaórai 

imádságokból is tükröződött, és az istentiszteleti alkalmon is ez ragyogott minden résztvevő arcán. 

Délutáni alkalmunkon kiegészültünk az 

albertirsai és monori testvérekkel, 

akikkel zsúfolásig megtelt 

imaházunkban nagy örömmel 

énekeltük kezdésül: "Dicsérd az Urat 

én lelkem" és valóban Isten dicséretéről 

és a háláról szólt minden szolgálat, a 

gyermekeké, a fiataloké, a 

bizonyságtevőké, és a PAP gospel 

énekegyüttes énekei is, akiket Tóth 

Kornél karmester testvér vezetett. 

Alkalmunkon meghallgatott a 

gyülekezet egy képes beszámolót is, 

ami az elmúlt fél év munkálatairól 

szólt, de az est fő mondanivalóját 

Mészáros Kornél testvér egyházunk főtitkára az újpesti gyülekezet lelkipásztora fogalmazta meg a 23. 

zsoltár alapján. 

Hálaadó ünnepélyünk Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér zárszavával ért véget, aki házigazdaként 

szeretetvendégségre invitálta a gyülekezetet, ahol a dúsan terített asztalok mellett élvezhettük a testvéri 

együttlét ilyetén való áldásait is. A munkálatok, és az ünnepély végeztével valóban úgy éreztük teljes 

szívünkkel és lelkünkkel, hogy milyen jó is a mi Istenünk. Egy hosszú, és sokszor göröngyös út végén 

állhatunk most, jelképes hálaoltárt építve, boldogan és reménykedőn, továbbra is ráhagyatkozva és 

benne bízva. Legyen ezután is az Övé minden dicsőség! 

Szilágyi József 
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Zenés Istentisztelet Rákoscsabán   
 

Hálatelt szívvel és egészséges izgalommal 

készült a PAP (Pécel-Albertirsa-Pilis) 

fiataljaiból álló gospel kórusunk a 

rákoscsabai szolgálatra. Hálatelt szívvel 

azért, mert szolgálati lehetőséget kaptunk 

itt, izgalommal pedig azért, hogy minden 

ékesen és jó rendben történjen. Mint 

kiderült az izgalom nem volt alaptalan, mert 

kórusunk tagjai közül többen nem tudtak 

részt venni ezen az alkalmon különféle okok 

(ifjúsági konferencia, betegség, stb) miatt. 

Így érkezett el szeptember 22-e délutánja, és 

már gyülekezésünkkor érezni lehetett a hangulaton, hogy "megfogyva bár, de törve nem" indulunk 

neki az estének Mindenható Urunk segítségét kérve, akiben nem hiába bíztunk, mert velünk volt az Ő 

erejével és hatalmával, érezhettük, hogy énekeink és egyéb szolgálataink halló fülekre, és befogadó 

lélekre találtak a népes gyülekezetet alkotó testvériség körében. 

Felemelő volt néhány éneket együtt énekelni a lelkes hallgatósággal, nagyon jó volt átélni, hogy egy 

Atyának gyermekeiként közösen dicsérhetjük Istenünket. 

Az alkalmon Hegyi László elöljáró 

testvér hirdette az igét, a liturgusi 

szolgálatot pedig László Gábor helyi 

lelkipásztor végezte. A zongoránál  

mesteri módon szolgáltak Illyés Csaba, 

Tóth Dávid és Jobbágy Levente, az 

este karmestere és "motorja" pedig 

Tóth Kornél testvér volt. 

Az Ő szavaival fejezem be soraimat, 

amit a végén a megélt áldások 

örömével már csak a kórusnak 

szánt:"Gyerekek, Isten után nagyon 

köszönöm nektek ezt az estét". 

Ezek után mi csak azt tudtuk 

megfogalmazni, hogy egyedül Istené a 

dicsőség, Ő adhat továbbra is ilyen alkalmakat, ahol eszközei lehetünk üzenete továbbításának. 

Sz.J. 

 

Pilisi ifjúság Tápiószentmártonban  
 

Szeptember 8-án, az ifjúság meghívást kapott Tápiószentmártonba hálaadó ünnepségre.  

Kérésüknek eleget téve, 10 fiatallal indultunk el vasárnap délután a testvérekhez.  

Utunkra elkísért minket, Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor, feleségével. 

A gyülekezet nagy szeretettel fogadott minket, majd kettő órakor kezdetét vette a hálaadó 

Istentisztelet. Az igehirdetésben Nemeshegyi Zoltán testvér által tudtuk átgondolni, hogy mi 

mindenért adhatunk hálát Istennek. 

Ezt követően, ifjúságunk szolgált énekekkel, bizonyságtevésekkel. Öröm volt látni, hogy a 

vendégfogadó testvérek mennyire nyitottak a szolgálatunkra, és együtt énekelték velünk az énekeket. 

Hálaadó ünnepség végén, a tápiószentmártoni gyülekezet egy kis szeretetvendégséggel kedveskedett 

nekünk ahol lehetőségünk nyílt beszélgetni a jelenlévőkkel.  

Úgy gondolom,- és ezt mindannyiunk nevében bátran mondhatom- nagyon áldásos alkalmon 

vehettünk részt, amiért hálásak lehetünk Istennek. 

Gáspár Alíz 
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Mennyegzők... 
Horváth Krisztina és Rákosi Gergő 
"Ím, egy mátkapárt lát most szemünk, akiket átölel 

szeretetünk."  

A házasságkötés, egy férfi és egy nő életre szóló 

szövetsége, mely a Biblia tanítása szerint Isten 

ajándéka az ember számára. Ilyen szövetségkötésnek 

lehettünk tanúi július 13-án a Pesterzsébeti Baptista 

Gyülekezetben, amikor Horváth Krisztina és Rákosi 

Gergő Isten rendelése szerint, örök hűséget és 

szeretetet fogadott egymásnak. Népes gyülekezet jött 

össze az ország több pontjáról és Erdélyből, hogy tanúi 

legyenek az ifjú pár menyegzői istentiszteletén fogadalomtételüknek és osztozzanak örömükben. 

Az igét Katona Béla pesterzsébeti lelkipásztor hirdette, a Kánai menyegző jól ismert története alapján. 

Majd pedig köszöntések hangzottak el mind a családtagok, mind a 

gyülekezetek részéről, 

"Ó, áldd meg Istenünk e mátkapárt!" 

Taligásné Rákosi Márta 

 
Prókai Viktória és Vass Zoltán 
2013.augusztus 10-én az albertirsai és pilisi gyülekezetből néhányan 

részt vehettünk Viki és Zoli esküvőjén Berettyóújfaluban. Az igét 

Meláth Attila lelkipásztor hirdette. Sok-sok köszöntés hangzott el, 

amelyek meghitté és családiassá tették ezt a szép alkalmat. Nagyon 

jó volt együtt ünnepelni az ifjú párral, megtapasztalni Isten és a 

berettyóújfalui gyülekezet odaadó szeretetét. Szívből örülök, hogy 

ott lehettem velük és Isten áldását kívánom közös életükre. 

Czibula Adrienn 

 

 

Németh Mirjám és Süveges Zsolt 
„Számomra alkotott választott rég ki Isten.   

Te voltál és Te vagy a kincsek kincse itt lenn. 

Néped népem, a Te Megváltód az enyém is, 

és ahová mégy, oda megyek én is.” (Ismeretlen szerző) 

Jó Atyánk kegyelméből újabb pár köthette össze életét. Süveges-

Németh Mirjám és Süveges Zsolt 2013. augusztus 17-én álltak 

meg Isten színe előtt, hogy áldást kérjenek házasságukra. A 

menyegzői alkalmat Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér 

tartotta. Az igei üzenetet a Prédikátorok 9: 7-9 igeversek alapján 

végezte. A prédikátor azt tanácsolja: élvezd, amit Isten a 

teremtettségben adott, és amit egymásban kaptatok Istentől; 

egészséget, életörömöt kíván a szentíró. „Edd örömmel kenyered, 

idd örömmel borodat…” kezdődik az igeszakasz. Mindent 

élvezz, ami egészséges, a többi árt. 

Az igei tanácsok után a köszöntések sorában Czibula Zoltán 

testvér az albertirsai gyülekezet nevében, Sinkovicz Sándor lelkipásztor testvér a Csepeli Baptista 

Gyülekezet nevében köszöntötte az ifjú párt. A család nevében Süveges Szilárd adott útravaló 

igeverset, a menyasszony édesanyja néhány gondolat után egy személyes hangvételű verset olvasott 

fel, amit erre az alkalomra Mira édesapja írt. Hallhattunk igei köszöntést és ének szolgálatot Erdélyi 

testvéreinktől és az albertirsai-csepeli ifjúságtól. A menyegzői istentiszteletet énekkarunk szolgálata is 

gazdagította. Ez úton is kívánjuk Istenünk áldását testvéreink életére. 

Fakó-Süveges Tímea 
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Búcsúzik a Benedek család 

2013.augusztus 25-én vasárnap délután a prédikáció után Nemeshegyi Zoltán testvér bejelentette a 

gyülekezetnek, hogy a Benedek Család itt levő tagjai szeretnének elköszönni a gyülekezettől. Ő 

felolvasta búcsúzóul a 121. (Zarándok) Zsoltár-t, majd mind hárman kimentünk az imaóra asztalhoz, 

hogy elköszönjünk. A sort én kezdtem, megköszönve a 12,5 évet, amit itt tölthettünk, a testvérek 

szeretetét, hogy befogadtak bennünket. Gyermekeink itt térhettek meg és bemerítésük is itt volt.  

Nekem külön kötődésem az édesanyai nagymamám révén, (Szőke Antalné) aki, ugyan Dunavecsére 

való volt és egy alkalommal hazalátogatott oda. Az ő édesanyja mondta, hogy járnak ide Dabról 

esténként házi istentiszteletet tartani a hívek és hívta, hogy menjenek el - és elmentek. Nagymamámat 

megérintette az igehirdetés, énekek, bizonyságtételek, és megérdeklődte tőlük, hogy Monor környékén 

van-e élő gyülekezet, mondták; „tudomásuk szerint Albertirsán van!” Hazafelé a vonaton irsaiaktól 

kérdezősködött és rövidesen fel is kereste a gyülekezetet. Nemsokára Irsán bemerítkezett, így 

Monoron az első bemerített baptista hívő Ő volt. A nagypapám ellenezte nagyon a bemerítést és a 

gyülekezetbe járást. Egyszer nagymamám egy irsai ünnepély után megbetegedett, nagypapa elment 

utána és a szobába, ahol a mama feküd, az ajtóban állva hallgatta az istentiszteletet, majd egyre 

beljebb és beljebb került, aminek következtében már nem akarta a nagy bajuszú Szabó András bácsit 

„megruházni”! A mama után 5 évre tért meg a nagypapám és azt követően a gyülekezet oszlopává vált 

a Somodi és a Szőke családdal együtt!  

Még egyszer megköszönöm a gyülekezet szeretetét, befogadását és nagyon fognak hiányozni, továbbá, 

amit eddig nem mertem kimondani – különösen az énekkar - elcsukló hangon, mert már akkor az 

elején elsírtam volna magam! 

Miután mindhárman elköszöntünk, az énekkar a karénekes 272 Maradj velem c. énekkel búcsúzott el 

tőlünk! 

Benedek Andrásné 

 

Nekem személy szerint nehéz lenne leírni ugyan azt, amit elmondtam a gyülekezet előtt szeptember 

25-én és átéltem az elmúlt években! Ezért inkább egy visszaemlékezést és köszönetet szeretnék 

mondani minden testvérnek, de legfőképpen az Úrnak azért, hogy az elmúlt időszakban Albertirsára 

járhattunk „haza”! 

Nehéz lenne elfelejteni a 2007-2008 időszakot, amikor megtérésem után a gyülekezetbe 

tagozódhattam! Bemerítésem után - ami 2007.május 27- én volt, nem sokkal az Ifjúság lelkileg „nagy 

lélegzetvétellel” és az Úr iránt való buzgósággal kezdett el gondolkodni egy szolgálaton, ami túllép a 

gyülekezet keretein kívülre, indítva el a Mosoly klubbot! Többek közt Tenkely Béla testvérrel és 

Gyöngyi néni vezetésével, amibe én csatlakozhattam 2008-as év elején! Ezen túlmenően - ami mind a 

mai napig bennem van 2007-ről, az a közös imádkozások vasárnap reggelente és a közös böjt napok-

hetek, amiket izgalommal szerveztünk és éltünk meg együtt az Úrban! Hála van továbbá a szívemben, 

hogy az énekkarba fejlődhettem és tanulhattam meg „értékelni” azokat a „drága gyöngyöket” amit 

lehet, hogy sokan nem is ismernek, és amik a Bárány Dicséretében, Nagykarénekesben vagy a 

„Sárgában”(Énekeljünk az Úrnak) találhatóak!  

Ahogy az évek teltek úgy tudtam többeket és többeket megismerni a gyülekezetben - kezdve az ifin 

keresztül a tagokon át egészen a gyerekekig- ezért soha nem fogom elfelejteni ezeket az ifjúkori 

éveimet, amit az Úr adott „itthon”! A sok áldás a gyülekezet kedvességén, bizalmán és kitartó 

szeretetén keresztül, amiért nagyon hálás vagyok a testvéreknek!  

Szeretném továbbá buzdítani a gyülekezetet arra, hogy az Úr aratásába, mint „meghívottak” 

csatlakozzunk a János 4:35 alapján, ami arra késztethet, hogy „emeljétek fel szemeteket, és lássátok 

meg, hogy ALBERTIRSÁN a mezők már fehérek az aratásra” - Jézus bátorításán keresztül, aki azt 

mondja ma is, hogy „az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom”! János 5:17 

Bizonyságtételem zárása képen még egyszer hadd írjam le vagy mondjam el azt az Igét, amivel 

elköszöntünk a Gyülekezettől és hadd lehessen vezérfonalunk Pállal együtt a cél, ami így buzdít: 

„Testvéreim, én nem gondoltam magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van azt 

elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyi 

elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért!” Ámen! 

Benedek Gergő 
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"Nagyon nagy kegyelemnek gondolom, hogy ezt a 12 évet az albertirsai gyülekezetben élhettem meg! 

Azt gondolom, hogy nem vehetjük természetesnek, hogy gyülekezetbe járhatunk - mert valakinek ez 

nem adatik meg, de nekem megadatott! Sok kedves emléket viszek magammal, amire az évek során 

emlékezni fogok! Támasz és biztos hely volt az irsai gyülekezet a számomra, amikor serdülőként oda 

kezdtem járni, és meghatározta azt, hogy mára milyen felnőtté nőttem fel! Hiszem, hogy Isten 

használt, és a most a monori gyülekezetben is terve van velem! Kívánom a gyülekezet részére Isten 

gazdag áldásait a további évekre!" 

Benedek Orsolya 

 

„Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak 

napjáig.” (Fil 1,6)  

Az Úr akkor tudja befejezni az Ő művét, célját bennetek, ha jól bántok azzal, amit megmutat nektek. 

Ha tudtok valamit, de nem alkalmazzátok, akkor nem mentek vele semmire. Isten azért bíz rátok 

feladatokat, hogy tegyétek meg, ez az Ő bizalma irántatok. Nem egyedül, hanem együtt építkezni egy 

egésszé. Ha előre akartok jutni, akkor nem lehet abbahagyni a megkezdett munkát. Használjátok az 

Úrtól jövő erőt, forrást, eszközöket. Az Úr meg akarja valósítani tervét, nem adja alább. Kívánom, 

hogy tudjatok élni azért a célért, amit az Úr rátok bízott. A kijelölt területen legyetek aktívak, és Ő 

megadja a hozzávalót! 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

 

Diplomahangversenyen voltunk... 
2013. szeptember 12-én a Művészetek Palotájában részt vettem Tóka Ágoston 

Diplomahangversenyén. Különleges alkalom volt, hiszen már érkezéskor családias légkör fogadott: 

sok ismerős arc, baptista közösségünk szép számmal képviselte magát. 

Megkezdődött az előadás: Ágoston 

köszöntötte a megjelenteket és elmondta, 

hogy megengedték neki, hogy Ő 

konferáljon a hangversenyen.  

Bevezetésként felsorolta milyen műveket 

fogunk hallani, miért választotta őket és 

minden darabot előadás előtt ismertetett, 

így érthetővé, élvezhetővé tette a 

zenehallgatást azok számára is – ezek 

közé tartozom én is – akik ritkán 

fordulnak meg ilyen helyen, nem 

gyakorlott hangverseny látogatók. 

Nagy élményben volt részem!  

Tetszett a művek összeválogatása, 

sorrendbe rakása, színes, érdekes volt és bepillanthattunk különféle zeneszerzők, stílusok, korok 

világába. Tisztában voltam azzal, hogy ez egy vizsgahangverseny, melynek megvannak a szabályai és 

elvárásai, ennek ellenére belefért Gárdonyi: Dicsérő ének című műve, melyet 120 fős – Újpesti és 

Erzsébeti énekesekkel bővített – Központi Énekkar énekelt Oláh Gábor karnagy vezetésével, Ágoston 

orgonakíséretével. Ezzel bemutatta azokat a munkatársakat, akikkel együtt szolgál és akik – szülein és 

tanárain túl – segítették, támogatták tehetségének kibontakoztatásában. A végén ráadásként egy Bach 

művel fejezte be a műsort, mellyel bezárult a kör, így lett kerek-egész a hangverseny tartalmilag. Ezt 

megelőzően megköszönte a közönség szeretetét, elismerését és bizonyságtételeként bemondta a mű 

címét: Istené a dicsőség!  SOLI  DEO  GLORIA!!!    Nagyon megható volt! 

Élményekkel gazdagodva, hálás szívvel jöttem haza. Még az este folyamán írtam Szabolcsnak egy 

üzenetet, mert úgy éreztem nem hagyhatom szó nélkül ezt az eseményt – ott nem volt alkalmam 

találkozni vele. Gratuláltam, és elismerésemet fejeztem ki mind az érthető, őszinte konferáláshoz, 

mind a fantasztikus orgonajátékhoz; vagyis Ágostonhoz. 

Másnap reggel a következő levelet kaptam Szabolcstól: 

„Nagyon köszönöm szívből jövő soraidat!!! Nekünk is nagy élmény, mint szülőknek, mint muzsikusnak, 

mint hívő embernek, hogy a Jó Isten ilyen tehetséggel áldotta meg Ágostont. A ma (ill. most már 

tegnap) délután egy diplomahangversennyel egybekötött bizonyságtétel volt mindnyájunk számára... 



SÁFÁR 8 2013. Október 

Hidd el, ebben benne vannak nemcsak a „gének”, hanem mindaz a szeretet, közösségi összetartozás, 

amit mi is átélhettünk Albertirsán 21 éven át...   a zenének kivételes szeretete és művelése...  tényleg,   

Soli Deo Gloria !!! 

Ez a válaszlevél indított arra, hogy beszámoljak erről az alkalomról. Úgy éreztem, nem tarthatom meg 

magamnak, mert ez nem csak nekem szól, hanem az Albertirsai Baptista Gyülekezetnek. 

Azt már csak később tudtam meg, hogy a konferálás, az orgonajáték, a mindent fejből papír/kotta 

nélküli előadás, Ágoston könnyedsége nemcsak nekem jelentett ilyen sokat, hiszen az interneten 

minden kommentben (pl. ifj. Révész László orgonaművész) olvasható volt.   

Hálás vagyok Istennek Ágostonért, akivel gazdagította közösségünket, a baptista testvériséget!!! 

Süveges Jánosné 

Konferencia Kanadában 
Különleges élményben lehetett részem ezen a nyáron, részt vehettem az Észak-Amerikai Magyar 

Baptista Szövetség 106. közgyűlésén Kanadában, a Ráma táborban. 

Nővérem hívott meg, aki Torontó mellett Mississaugában él. Jó volt hét év után találkozni vele is, és a 

többi rokonnal, ismerőssel. 

A tábort 1960-ban vásárolta a Torontói Magyar Baptista Gyülekezet Cserepka János lelkipásztor 

indítványozására, lelki és testi felüdülés céljára. A Couchiching tó partján fekszik, így lehetőség van 

fürdésre, horgászásra, csónakázásra is. 

A Konferencia június 28-30-ig tartott. Ilyenkor jönnek baptista testvérek Chicagoból, New Yorkból, 

Detroitból, Clevelandból stb.  

A megnyitón az összevont fúvószenekar eljátszotta a 

három himnuszt (magyar, amerikai, és kanadai) 

felvonták a zászlókat. A konferencia témája a 

HŰSÉG volt. 

Napközben különböző megbeszélések, ülések 

voltak, ami hozzátartozik egy közgyűléshez, este 

pedig istentisztelet, amik nagyon áldásosak voltak. 

Jó volt, hogy senki sem sietett, az alkalmak 2 - 2,5 

órát tartottak, sokat énekeltünk, volt egy összevont 

énekkar is.Természetesen a tábortűz sem maradt el, 

ahol tovább lehetett énekelni, beszélgetni. 

Vasárnap csodálatos alkalom volt, én még sohasem 

voltam olyan bemerítésen, ami a szabad ég alatt tóban, vagy folyóban történik. Most erre is 

lehetőségem volt. Egy torontói házaspár már régebben kérte a tagfelvételét, de az volt a kérésük, hogy 

a Couchiching tóban legyen a bemerítés. Erre több hónapig nem kerülhetett sor, mert vagy az időjárás, 

vagy kisgyermekük betegsége volt az akadály.   

Most ez megtörténhetett. A délelőtti alkalom után levonult a gyülekezet a tóhoz, egyszerre mentek be 

a vízbe a házaspár és Püsök Dániel helyi lelkipásztor. Mindkettőjüket bemerítette a testvér, aztán a 

házaspár a vízben összeölelkezett. Megható és felemelő érzés volt nekik is és a gyülekezetnek is. 

Szabadidőben a játék és a sport 

sem maradhatott el, nagy 

focimeccs volt az amerikaiak és 

a kanadaiak között, a lelkes 

szurkolótábor biztatása mellett. 

Hálásak voltunk azért is, hogy 

az idő nagyon jó volt az egész 

konferencia alatt, bár máshol 

voltak nagy esőzések, de a 

táborban egy csepp sem esett 

egész hétvégén. 

Élményekkel telve, hitben 

megerősödve, a testvéri 

találkozások örömével a 

szívekben ment mindenki haza a saját gyülekezetébe.   

Lisztesné Oros Erzsébet 
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Szolgálatra hangolódás Szépalmán 
Istennek hála idén megvalósult, hogy gyülekezeteink szolgálattevői júliusban egy hetet együtt 

tölthettünk a Bakony hegységben, Szépalmán a Szépalma hotel vendégeiként. Vasárnap délután 

miután megérkeztünk, mindenki elfoglalhatta a szobáját és vacsora majd esti imaóra követte. Minden 

nap a reggeli után délelőtti foglalkozáson vettünk részt, melyet Nemeshegyi testvér tartott és a 

szolgálat, a gyülekezeti munka egy-egy új megközelítését beszélhettük át. Minden alkalmunkat a 

Süveges testvérek zenei kíséretével közös éneklés színesítette. Délben ebéd, délutánonként csendes 

pihenő, majd vacsora és esti áhítat volt a napjaink rendje. Az esti imabuzdítást általában egy elöljáró 

testvér tartotta. Együttléteink változatosak, 

érdekesek, a fizikai és lelki feltöltődést 

egyaránt biztosították. Egy nap 

szabadfoglalkozás alkalmával lehetőség 

nyílt strandolásra, túrázásra vagy állatkerti 

sétára. A szálloda lehetővé tette, hogy egy 

kis lovas-kocsizás által is megismerjük a 

hely adottságait. 

Néhány téma alkalmainkról:   
- Összefogás, egység. CSAK VELE 

LEHETSÉGES!!! /1 Kir. 19: 1-19/ 

- A szolgálat: aki dolgozik, elfárad. Az Úr 

helyreállítja Illést, mikor el akarja hagyni a szolgálatot. A megfáradástól a helyreállásig.  Az Úr 

kivezette Illést a kudarcból. 

- Helyesen éljük e meg tanítványságunkat? /János ev 1: 35-40/ 

Helyes tanítványi út. Krisztus közelében élni. Életünkkel bemutatni Őt. /Péter 1, 5: 7; 1 János 2:12-17/ 

- A gyülekezetbe begyűrűző hatások kezelése. /1 Péter 2:9; 3:15/ 

- Isten gyermekévé választott minket. Feladatunk van a világban! 

- Mennyire vagyunk bátor bizonyságtevők? /92 Zsolt 2-3; 2 Mózes 3: 1-16/ 

- Felkészít és elküld az Úr a szolgálatra. Mi egyedül nullák vagyunk, de Isten kiegészít minket 

egésszé. /Márk ev 17: 15/ 

- Mi választ el minket az Úrtól? /Pál  2 Kor 11: 24-30; 12:8/ 

Gyülekezetben végzett munka megpróbáltatik, de ha az Úrtól való a gondolat, akkor annak sikere lesz. 

A záró este rendhagyó volt, mert kerti sütögetés közben fiatalok által összeállított bibliai vetélkedőn 

vehettünk részt együtt énekeltünk és a közeli tó partján este együtt elénekelhettük a „Feltámadt Hős” 

című énekünket is.  Feltöltődhettünk testileg és lelkileg egyaránt és új elhatározásokkal, célokkal 

szeretnénk a gyülekezeteinkben tovább munkálkodni. Reménységünk, hogy jövőre ugyanitt újra 

együtt lehetünk és szeretnénk, ha még több testvérrel együtt térhetnénk vissza. 

B.P.Sz.Sz 
 

Idén nyáron egy hetet a szabadságomból arra "áldoztam", hogy a tágabb családommal eltöltsek egy 

hetet egy nagyon hangulatos helyszínen. Ez a nyaralás nem az őrült strandolásról vagy történelmi 

látnivalókról szólt. Sokkal inkább az elcsendesedésről, a nyugalomról, az élet rohanásából való 

kilépésről. A környezet tökéletes lehetőséget adott minderre. A hely, ahol megszálltunk a teljes 

elszigeteltségben létezik. A legközelebbi közútig perceket kell autózni. Annyira messze van a 

"civilizációtól", hogy a telefon térerő is csak a kerítésig ér el. A messzeség miatt nem kellett 

erőfeszítést tenni, hogy a hangzavar, a félelemkeltésből terjesztett hírek ne jussanak el hozzánk. 

Érkezés után az első este azzal telt, hogy ráhangolódjunk Istenre és egymásra. Mivel ez meg történt 

már első naptól kezdve kedves és áldásos alkalmakat tölthettünk együtt. A közös étkezések, a közösen 

eltöltött szabadidő, az erdei séták és nem utolsó sorban az Isten társaságában eltöltött idő segítette a 

közöttünk kialakult kapcsolat megerősödésében. 

A hét elteltével mindenkiben egyértelművé vált, hogy ha lenne lehetőség legalább még egy ilyen 

alkalmat eltölteni ezen a helyen egymással, akkor nem haboznánk ezt megragadni. Ezt maximálisan 

éreztem én is és így az itt eltöltött idő természetesen már nem áldozat volt a számomra. Ez a lehetőség 

egy nagy ajándék volt, amiért nem sokat tettem, viszont Isten annál többet tett, mikor megteremtette a 

csodálatos természetet és ezt az alkalmat számunkra. 

Süveges Szilárd 
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Nyári Mosoly Klub   
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 

megerősít engem.” /Fil. 4;13/ Ez az első 

igevers, ami az idei nyári Mosoly Klubbal 

kapcsolatban eszembe jutott. Nem ment 

minden zökkenőmentesen, mégis érezhettük 

Isten Lelkét ezeken a napokon. Hihetetlen 

számomra az, hogy Ő, a Tökéletes mennyire 

szeret bennünket „tökéletleneket”. Bármilyen 

hiányosságunk, hibánk, kedvtelenségünk, 

szomorúságunk ellenére bátorít, vígasztal, 

segít, kipótol és megerősít! Hiába volt kevés 

időnk és energiánk megszervezni ezeket a 

napokat, mégis ott volt felettünk az Ő keze és 

vezetett minket. Ha a gyermekek nem is voltak 

annyian, mint minden évben szoktak, ennek ellenére tudom azt, hogy Isten mindenkinek egyformán 

örült és nem a létszámot figyelte a 3 napon. Bár mi elszomorodtunk, ellankadtunk emiatt, de Ő 

megerősített, fellelkesített minket: Ne a körülményekre nézzünk, hanem egyedül Őrá! Ezért tudom azt 

mondani, hogy ezen a nyáron is sok áldásban volt részünk mindannyiunknak, akik akár egy napot is 

töltöttünk a Mosoly Klubon. 

Czibula Mariann 

 

Gyermek bemutatás Pilisen   
 

Június 9-e délelőttjén meghitt és kedves ünnepély helyszíne volt 

imaházunk kisterme, ugyanis Dobai Antal Enikő és Dobai Dénes 

ekkor hozta el másodszülött leányát a kicsi Lillát, Isten és a 

gyülekezet színe elé. 

Nagy öröm volt látni a boldog kis családot, erről prédikált Tenkely 

Béla lelkipásztor testvér is, aki a bemutatás és áldáskérés szolgálatát 

végezte.  

Szívhez szóló köszöntések hangzottak el a két család részéről is, 

melyeket Dobai Levente és Antal Dezső testvérek fogalmaztak meg. 

Istenünk áldja, őrizze meg az újszülöttet és az egész családot. 

Szilágyi Renáta 

 

Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?” (Jn 11,40)  

Valahányszor egy új lépést teszel előre a hitéletedben, ráakadsz valamire hétköznapi 

körülményeidben, ami hitednek kereken ellentmond. A józanész nem hit, és a hit nem józanész. Az 

egyik természettől való, a másik szellemi. Tudsz-e bízni Jézus Krisztusban ott is, ahol józan eszed nem 

tud bízni? Bátran kiállsz-e Jézus Krisztus kijelentései mellett akkor is, ha a mindennapi élet tényei azt 

kiáltják: „Ez hazugság!”? Fent a hegyen könnyű kimondani: „Ó, igen, én hiszek Istenben, hogy Ő 

megteheti.” – de újra le kell jönnöd a démonoktól megszállt völgybe és szembe kell nézned olyan 

tényekkel, amelyek hitedet – amit vallottál fent a hegyen –, gúnyosan kikacagják. Valahányszor hitem 

programja tisztán áll előttem, mindannyiszor keresztezi valami, ami ellene mond. Mondd ezt: Hiszem, 

hogy Isten minden szükségemet kielégíti, – aztán fussak kifosztottan, minden kilátás nélkül, hadd 

lássam, kiállom-e a hitpróbát, vagy még valamivel alacsonyabbra esem vissza.  

A hitet ki kell próbálni, mert csak harcok által lehet személyes tulajdonoddá. Milyen próba előtt áll 

most a hited? A próba vagy azt bizonyítja majd, hogy hited valódi, vagy megöli a hitedet. „Boldog, 

aki énbennem meg nem botránkozik” (Mt 11,6). Végcélunk, hogy higgyünk Jézusban! Bízzál benne 

rendületlenül, akkor mindaz, ami ér, erősíti majd a hitedet. Hitéletünk folytonos próbatétel és az utolsó 

nagy próba a halál. Bárcsak mindig csatarendben tarthatna meg Isten. A hit kibeszélhetetlen bizalom 

Isten iránt, amely még álmában sem gondol arra, hogy Ő nem fog mellettünk állni.  

Oswald Chambers 
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Sziasztok, kicsik és nagyok! 

Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól! Jó szórakozást hozzá! 
Rajzpályázat:  
 Sámson 

Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann 

       

 

 

 

 

 

 Milyen ország királya volt Sámson? 

 Miben volt Sámson ereje? 

 Ki volt Delila? 

 Milyen fegyverrel őlt meg Sámson 

ezer embert? 

 Várom a válaszaitokat:  

 Zsolti 

 



 
Eseménynaptár: 
Október  

6. Hálaadó istentisztelet 

Albertirsán, Papp Dániel 

lelkipásztor szolgálatával 

13. Hálaadó istentisztelet Monoron, 

Huli Sándor lelkipásztor 

szolgálatával 

19-20. Paptamási ifjúság zenés 

istentiszteletei Pilisen 

20.  d.u-n Nagykőrösiek 

vendégszolgálata Győri Kornél 

lelkipásztorral 

27. d.u-n reformációi istentisztelet  

November  3.  d.e úrvacsorai istentisztelet  

8-10.  péntektől vasárnapig körzeti 

konferencia Balatonföldváron 

17.  albertirsai és pilisi gyülekezet 

Rákoshegyen szolgál 

24.  d.u-n istentisztelet a fiatal 

felnőttek szolgálatával 

December  1.  Advent I. d.e úrvacsorai 

istentisztelet 

8.  Advent II.Vendég:Rácz Lajos lp 

15.  Advent III. d.u-n istentisztelet a bemerítésüket jubilálókkal 

22.  Advent IV d.u-n istentisztelet a fiatal felnőttek szolgálatával 

25.   Karácsony I. nap d.e-d.u-n istentisztelet 

26.  Karácsony II. nap d.e istentisztelet 

Kedves Sáfár-olvasók! 

Szeretnénk gyülekezetünk lapját még elérhetőbbé tenni és minden megjelenő lapszámot PDF 

formátumban a megjelenéskor hírlevél formájában e-mail címre küldeni. Így lehetőség nyílik annak 

továbbküldésére és a digitális megőrzésre. Kérném, hogy aki élne ezzel a lehetőséggel a 

safarlap@gmail.com-ra jelezze! 

 

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:  Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor 

Főszerkesztő:  Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

Sokszorosítja:  SZI-PA Nyomda, Albertirsa, Vinnyica u.8. 

Levélcím:  Baptista Gyülekezet, 2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13. 

Telefon:  06 20 886 0205 

E-mail: safarlap@gmail.com 

Kárász Izabella: 

Hálát adok 

Hálát adok azokért 

A titkon mondott imádságokért, 

Amiket az Ige diadaláért küldtek… 

Hálát adok azokért, 

Amik a viharok fergetegében le 

nem dűltek. 

Hálát adok azokért, 

Akik megtartották a hitet. 

A népért, 

Amely éretted küzdelemre ment, 

A békéért, 

Amiben könnyű lett a kereszt. 

A háláért, 

Aminek hangja, szava nincs! 

Az igáért, 

Amelyik könnyű és jó bilincs. 

Hálát adok, 

Mert szépség van a szavak mögött, 

Mert szép a lélek, 

Amikor megnyugszik két kezed 

között, 

Hálát adok, 

Bár erre nem vagyok érdemes. 

Hálát adok, 

Mert megszentelted szövetségedet. 

– Uram! Ma szép, ma jó, ma szent 

a lélek szava, 

Mert benne cseng a hála diadala, 

Mert benne cseng az örök 

felmagasztalás, 

Dicsőség Istennek és hálaadás! 
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