
„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. XVII. évfolyam, 2. szám. 2015. Október 

Mindenkor, szüntelenül, mindenért 
Ezekkel a szavakkal szólítja meg Pál apostol az 1Thessz 5,16-18. versében a testvéreket. Az első az 

örömre, a második az imádságra, a harmadik a hálaadásra vonatkozik. Olyan ez a három dolog a hívő 

életében, mint a napfény, víz és a levegő, amelyek nélkül képtelenség létezni.    

Nézzük csak egyenként ezeket! Örülni mindenkor, úgy legyen! De erős túlzás az imádságra a szüntelenül, 

nem is beszélve a hálaadásra mondott mindenértről. Mi köze ezeknek egymáshoz? Az élet valósága tőlük 

messze esik. Inkább a végeláthatatlan, kimerülésig tartó gürcölés, kudarc és megaláztatás, majd keserű 

harag mindenre, végül kicsinyes irigykedés egymásra, vigasznak pedig ott a kábulat, majd a 

közönségesség mindent lehúzó mocsara. Azt mondjuk: ez a mi világunk!  

Tényleg ez lenne a mi világunk? Krisztuséi vagyunk, aki kiragadott bennünket a jelenvaló gonosz 

világból és átvitt az Ő országába, a sötétségből az Ő világosságába! Itt egyedül Ő az életünk ura, 

gondviselőnk, akinek jósága és irgalmas szeretete minden alfája és ómegája. Az életünk mindenestől az Ő 

szent jelenlétében folyik.   

Gondold csak át, testvérem, a szent Isten 

szüntelen jelenléte megszenteli minden 

napunkat, mindennek értelmet ad, ami 

velünk bárhogyan is történik. Ezért 

szállhat fel szívünkből az imádság ábeli, 

tiszta áldozati füstje. Ez az Úrhoz szálló 

ima átitatja a beszédünket, 

gondolatainkat, érzéseinket és átértelmezi 

még a rossz dolgokat is. Az imádságon 

keresztül látta saját szenvedését, 

elárultatását, testi halálát Jézus Krisztus. 

Imádság nélkül fuldoklik a lelkünk, a 

hitünk légüres térben vergődik, 

semminek sem tudunk örülni, csak követelünk és elégedetlenkedünk. A hálanapon kezdj minden 

mondatot és gondolatot a szívedben egy köszönömmel Isten felé. Meglátod, az egész világ megváltozik 

körülötted és benned. Egyszerre természetes lesz, hogy az Úréi vagyunk mindenestől. Szentek és 

szeretettek. Krisztus a gondolatait, érzéseit, indulatát ajándékozza nekünk, Szentlelkét tölti ránk. Ezért 

vagyunk mások, mint a világ, mert azt mondhatjuk mindenkor az élő Istennek: Atyám! 

A hálaadás ünnepe arra tanít, hogy a Szentlélektől kapott, szívből jövő öröm ünnepe legyen a földi élet! 

Szent és tiszta, mint a hajnali mezőre szálló harmat. Ne hagyjunk a hálaoltárunkon semmit a világ 

közönséges, nyers és szennyes lelkületéből, csak a Krisztus lelkületét. Öltsük fel a Krisztustól kapott 

ünnepi ruhát, azt a fehéret, amit Ő tisztított meg tulajdon vére árán, amin nem maradnak meg a világ 

foltjai, mert megváltott gyermekei vagyunk Istennek. 

Így forrjunk össze a hálaadásban Isten színe előtt imában, énekben, örömben, áldozathozatalban, mert az 

Ő népe vagyunk és maradunk mindörökre! 

Újvári Ferenc  
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„Minden körülmények között adjatok hálát Istennek” ( I.Thessz 5,18) 
A napokban olvastam Dr. Joó Sándor írását, Turgenyevnek egy kis paraboláját idézi: Egyszer nagy 

ünnepet rendeztek az angyalok a mennyben, amelyre meghívták a különböző Erényeket. Meg is jelentek 

mindnyájan, a nagyok is, a kicsik is, ünnepi öltözetben, mint akik jól ismerik egymást, hiszen mind 

ugyanannak a nagy családnak a tagjai. Egyszer azonban az egyik angyal észrevett két nagyon szép 

Erényt, akik, látszólag egyáltalán nem ismerték egymást. Rögtön kézen fogta az egyiket, hogy odavezesse 

a másikhoz és bemutassa őket egymásnak. „Jótétemény –mondta - szeretnélek bemutatni téged a 

Hálának!” – miközben rámutatott a mellette álló Erényre. A két frissen bemutatott „idegen” megdöbbent, 

mert a világ fennállása óta most találkoztak először egymással. 

Ha ezt a kis mesét összevetem a mindennapjaimmal, azt kell látnom, hogy nincs is olyan nagyon 

eltúlozva, amit  ez a kis történet mondani akar az emberi hálátlanságról. 2011. márciusában, életemben 

először készültem állásinterjúra. Már előtte egy órával megérkeztem, a cég előtt sétálva vezettem le a 

feszültséget. Nem felületesen, hanem teljes hittel kértem Istentől, legyen segítségemre. Az interjú után 

nagy örömmel indultam haza, úgy éreztem minden nagyon jól sikerült. A HÉV-ről leszállva, a vonatra 

ültem, telefonon rögtön beszámoltam azoknak, akik tudtak az eseményről. Már kezdtem elszundítani, 

amikor megszólalt a lelkiismeretem: „Akitől a segítséget kérted, és kaptad, annak a számára nincs valami 

mondanivalód?”- kérdezte tőlem vádlón.   

Az ember észre sem veszi, hogy milyen hamar 

megfeledkezik a háláról. Azt gondolnánk, hogy az 

csak természetes, hogy valaki valami jót kapott, 

akkor azt megköszöni, pedig sajnos személyes 

tapasztalatom, hogy olykor nekem sem az. 

Különösen Istennel szemben szoktunk erről igazán 

könnyedén megfeledkezni. Pedig Istennek igazából 

semmi egyebet nem tudunk adni, csak a szívből 

jövő hálánkat.  

Mit teszek a hálaadás oltárára? Az egész életem, 

vagy csak a feleslegből? Sokszor rajtakapom 

magam, hogy csak az utóbbit. Mert fáradt vagyok, 

mert nincs időm, vagy mert majd valaki más 

biztosan megteszi helyettem.  

A hála szívünkben Isten iránt, egész hitéletünk és 

egész keresztyén életünk alapállása kell legyen. 

Olyan alaphelyzetről van szó, amelyből további 

mozdulat következik. Ebből a mozdulatból pedig mindig valami igazán jó ered. 

Rákosi Elemér 

 

Életünk során számos élethelyzet adódik, amelyből tanulunk, épülünk. Ezek között sokszor vannak olyan 

tapasztalatok, amelyekből mérföldkövek lesznek. Minden mérföldkőhöz pedig kézzelfogható esemény, 

élmény is kötődik. Egyik legmeghatározóbb, és új helyzet: amikor apává –anyává, azaz szülővé válik az 

ember.  

Kristóf és Karolina nem olyan rég része életünknek. Mégis e rövid időszak alatt többet tanultunk, mint 

eddig bármikor. Hogy mit jelent feltétel nélkül szeretni, felelősen élni, hogy az példa, minta legyen majd, 

vagy tehetetlenül aggódni, és rábízni magunkat Istenre. Látjuk korlátainkat, és lehetőségeinket, de napi 

feladatunk jól sáfárkodni a ránk bízottakkal. 

Istennek hálásak vagyunk gyermekeinkért, közben pedig ott van bennünk a vágy: olyan útravalót adni 

nekik, mely szilárd alapja lesz életüknek. Olyat, ami igaz, tisztességes, igazságos, szeretetreméltó, jóhírű, 

nemes és dicséretes… Jó az Istenhez igazodni, az ő útján járni, és ezt a példát adni tovább. 

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” (Példabeszédek 14: 26) 

Kovács Attila  
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Hálaadó ünnepély Pilisen 
Mint minden évben az idén is szeptember utolsó vasárnapján tartotta a pilisi gyülekezet hagyományos 

hálaadó napját. 

Már az imaórán vendég szolgálattevőnk Gellén Dániel testvér Monorról is a hálára buzdított minden 

jelenlévőt a Filippibeliekhez írt levél 4. 6-7. verse alapján.  

A délelőtti igehirdetésben Szilágyi József testvér a Zsoltárok 50.15. versét elemezve arra az esetleges 

hiányosságunkra hívta fel a figyelmet, hogy 

mennyiszer hívjuk segítségül Urunkat a 

nyomorúság idején, Ő mennyiszer segít, de 

bizony néha a hála, a dicsőítés elmarad, 

vagy nagyon rövid és gépies. 

Délutáni ünnepélyünk, amelyre már 

kiegészültünk az albertirsai és monori 

testvérekkel is, egy nagyon kedves 

színfolttal kezdődött, amikor hálát adtunk új 

lelkipásztorunkért Újvári Ferenc testvérért 

és hálaadásunkhoz csatlakoztak egy-egy 

köszöntéssel a pilisi testvéregyházak 

jelenlévő lelkészei, valamint városunk 

polgármestere is. 

Hálát adtunk még felújított kistermünkért, 

de a gyermekek, az ifjúság és az egyéb 

szolgálatok színes csokrát is a hála szava kötötte egybe. 

Vendég szolgálattevőnk Horváth Zsolt, ócsai lelkipásztor testvér volt, aki a tékozló fiú bátyja történetén 

keresztül mutatott rá a hálás és a hálatelt szív közti különbségre. 

Délutáni ünnepünk fényét, még az ócsai fiatalokból álló szolgáló csoport is emelte énekekkel és 

bizonyságtételekkel. 

Ünnepélyünk végén mintegy összefoglalóul elhangzott, hogy hálánk ne egy alkalomra szorítkozzon, 

hanem éljünk hálatelt szívvel életünk minden napján, mert méltó erre a mi nagy Istenünk. 

Kívánom, hogy ez valósuljon meg mindannyiunk életében! 

Szilágyi József 

Gyermekbemutatás 
Szeptember 27-én a délelőtti istentiszteleten került sor 

gyülekezetünk legifjabb jövevényének bemutatására. 

Süveges Szilárd és Adrienn illetve kisfiuk Dominik 

hozták el az imaházba áldáskérő imára másodszülött 

gyermeküket, Alízt. A kislány és családja életére 

kértük Istenünk gazdag áldását. Alkalmunkat a “Nem 

véletlen születtem, Isten alkotott…” című kedves 

énekünkkel kezdtük. Lelkipásztorunk, Újvári Ferenc 

az I. Mózes 49, 22-25 igeverseket olvasva fel szólította 

meg a családot. Urunk, aki élővé formált, istenfélő 

emberként szeretne minket látni. Jó Atyánk adjon erőt és bölcsességet a szülőknek, hogy Alízt ebben a 

szellemben nevelhessék! 

A gyermekért való imádság után az énekkar az „Áldjad meg” kezdetű éneket énekelte, majd Csontos-

Czibula Mariann és a gyermekek köszöntése zárta az alkalmat.  

Alíz, az Úr legyen veled minden nap és csak benne bízz! 

Bánszki-Szilágyi Szivia  
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Hálagondolat 
Csütörtök este fél tizenegy van. A lakás elcsendesedett. Felteszem fejhallgatóm és énekeket hallgatok: 

Eldőlt a szívemben, követem Jézust, Kicsiny kis fényemmel világítani fogok, We are crossing Jordan river. 

Az énekek csendességbe irányítanak és hálára indítanak Istenem iránt. Az időpont és a környezet 

alkalmas arra, hogy néhány mondatban megfogalmazzam miért is vagyok hálás. Azonnal az a válasz 

fogalmazódik meg  bennem,  hogy  gyermekemért, gyermekeimért. Mivel két hónapja sincs, hogy 

megszületett kislányunk, kézenfekvőnek tűnhet ez a hálaok. De nekem most mégis más jár az eszemben. 

Alíz születését hosszabb várakozás előzte meg, mint Dominik esetében. Sokat imádkoztunk és 

reménykedtünk, hogy kapunk még egy családtagot. Nagyon sokat gondolkodtam ennek a várakozásnak az 

okán. Kerestem magamban a hibát. Talán Isten nem lát még késznek egy második gyermekhez? Terheim 

vannak, amiket nem tudok elengedni? Esetleg hibáim vannak, amiket először ki kell javítanom? Aztán 

tavaly november végén, ha jól emlékszem kivételes alkalommal a vonaton utaztam. Kikerestem az 

aznapra kijelölt igét. A következő résznél kellett kinyitnom a bibliámat: 1 Mózes 21,1-8. Így kezdődik a 

21. rész: Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy   

megígérte... A történetet olvasva nem gondoltam, hogy azt ígérné nekem Istenem, hogy majd 100 évesen 

születne meg a következő gyermekem, de tudtam, hogy ez egy ígéret és nem kell aggódnom, 

kételkednem. Mennyei Atyám „rajta van az ügyön” csak türelmesnek kell lennünk. Természetesen mikor 

otthon elmeséltem, együtt örültünk, viszont, ahogy ez lenni szokott a napok, hetek teltek hitem csüggedt, 

bizonytalanságom kezdett erősödni. Tudtam, hogy ezt nem szabad hagynom. Tudtam, hogy bízhatom 

Istenemben, de éreztem azt is, hogy a kitartásom fogyatkozik. Szerencsére csodálatos Istenem van és nem 

dorgálva szólít meg az ilyen helyzetben. Tehetné hiszen annyiszor bizonyította már, hogy soha nem csap 

be és, amit mond, az meg is történik. Atyám a következő szavakkal közeledett hozzám: Ézsaiás 55,10-11 

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és 

gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely 

számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem 

véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 

Innentől kezdve szemernyi kétségem sem volt, és nagyon 

boldog voltam. Tudtam, hogy nem értettem rosszul az 

üzenetet, amit legelőször kaptam. Tudtam, hogy Atyámtól 

ajándékot fogunk kapni, méghozzá csodálatosat. Aztán 

karácsonykor olyat csináltunk, amilyet azelőtt nem. Az 

ünnepi asztalnál igekártyákat húztunk. Ez a dolog nálunk 

sosem volt szokás és nem tudom, hogy ez idén meg fog-e 

ismétlődni vagy sem. Azonban abban a pillanatban 

tudtam, hogy fontos hírt fogok kapni. A következő állt a 

kártyámon: Ézsaiás 44,3 „Mert vizet árasztok a szomjas 

földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra.” Mondhatom 

nálam határozottan megfigyelhető a három a magyar igazság mondat. Azt azért elárulom, hogy ekkor már 

több volt, mint sejtés, hogy kisbabát várunk, de ez az ige vers még inkább elmélyítette hitemet 

Istenemben. Abban, hogy minden rendben és jó kézben van. Most ez a történet jár a fejemben. Ez hálámat 

a kimondott és beteljeseült vagy a beteljesülésre váró ígéretek felé tereli. Hálás vagyok, hogy bízhatom 

Istenem ígéretében. Hálás vagyok, hogy Istenem nem csap be, de nem is ígér olyat ami bizonytalan lenne. 

Nem hallottam tőle még olyat, amit visszaszívott volna, mondván: „Bocs én azt nem pontosan úgy 

gondoltam”. Sosincs magyarázkodás. Utólag láttam meg, hogy a várakozás nem hibáimból adódott, 

hanem valami csodálatosat akart Atyám megmutatni nekem/nekünk. Azt, hogy velünk éli életünket, 

gondoskodik rólunk és számíthatunk rá. Ígéretei mindig megállnak. Soha nem kell csalódnunk. Így 

gondolhatunk arra, hogy egyszer mi is átléphetjük a Jordánt; gondolhatunk örök életünkre és 

üdvösségünkre is. Urunk megígérte, hogy földi életünk után találkozhatunk vele, együtt sétálhatunk vele 

kertjében és lesz hely számunkra is asztalánál. Istenem: Szívemből köszönöm ezt neked! 

Süveges Szilárd  
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Egy pici jövevény érkezése különleges örömünnep, mert nem csupán Isten jósága és szeretete 

válik benne kézzel foghatóvá, hanem az Ő bizalma is. 2015. július 21-én egy csodálatos ajándék érkezett 

a Kovács családhoz. Megszületett Kovács Karolina, 

a család legfiatalabb  tagja.   

Ünnepelhetett a pilisi gyülekezett 2015. szeptember 

6-án, hiszen ezen a napon az Ő bemutatására 

kerülhetett sor. A köszöntések a bibliakörös 

gyerekek szolgálatával kezdődtek, majd a 

családtagok következtek. Kovács Imre, a nagypapa 

egy kedves énekkel, Ladosné Dobai Johanna a 

nagynéni, pedig igeverssel köszöntötte a családot.   

Isten üzenetét Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor 

tolmácsolta. Arra biztatta Isten igéjén keresztül a 

szülőket, hogyy folytassák a jó munkát, legyenek 

Karolinának is jó példák, ahogy bátyjának, 

Kristófnak is. Nem könnyű feladat. Sok-sok 

nevelési módszert ismerhetünk, ám egy út van 

csupán, ami megállja a helyét. És ez Isten igéje. Ez minden szülőnek, Isten megbízott pedagógusainak a 

feladata, hogy az ő igazságában és neki tetsző életre neveljék a gyermekeket. 

"Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartára által?" Zsoltárok 

119,9 

Kedves Kovács család, azt kívánjuk Nektek, hogy legyen nagyon sok örömötök Karolina és Kristóf 

cseperedésében! Isten hallgassa meg az értük mondott imádságaitokat! 

Pálya-Dobai Annamária 

Mariann és Gábor 
Családunk és gyülekezetünk életében nagy öröm volt 2015.augusztus 29-én, mikor Mariann és Gábor 

menyegzőjét ünnepeltük. Nagyon jó volt látni, 

hogy az imaház padsorai megteltek, családtagok, 

barátok, kollégák. Eljöttek, hogy együtt örüljenek 

az ifjú párral. Nemeshegyi Zoltán hirdette az igét 

a szeretet himnusza alapján. A házasságot, közös 

életet a hegymászáshoz hasonlította, ami igen 

személyes üzenet volt a fiatalok részére, mert 

nagyon szeretnek túrázni és hegyet mászni. A 

köszöntések sorát Czibula Zoltán kezdte, aki nem 

csupán gyülekezetvezetőként, hanem mint 

örömapa is köszöntötte az ifjú párt. 

Meglepetésként a bibliakörösök jókívánsága 

hangzott el, ami sokakat megvidámított és 

meghatott. Mariann és Gábor megismerkedésének 

egyik fontos pontja az albertirsai Gospel kórus, akik nevében Iker Borbála szólt néhány szót, majd a kórus 

elénekelt két örömteli éneket. A család nevében Majtényiné dr. Czibula Judit köszöntött egy igeverssel és 

idézettel, ezután gyülekezetünk fiataljai nevében Vass Zoltán, egykori teológusunk adott útravalót a friss 

házasoknak, majd bátorításként elénekeltük a menyasszony kedvenc énekeit. Szép, egyszerű és meghitt 

alkalmon vehettünk részt, ahol érezhettük Isten és a közösség szeretetét. Hiszem, hogy akik eljöttek, 

barátok és kollégák ők is megtapasztalták ezt. Nagy öröm számomra és családom számára is, hogy 

kiscsaládunk kibővülhetett. Kívánok még egyszer sok örömet, áldást és gyermeket nővérkémnek és 

sógoromnak! 

Czibula Adrienn  
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BEIKTATÁSI ÜNNEPÉLY 
Nagy ünnep volt 2015. augusztus elseje az albertirsai és pilisi gyülekezetek testvériségének, amikor új 

lelkipásztorunk Újvári Ferenc beiktatási istentiszteletére került sor. 

Előző lelkipásztorunk Tenkely Béla testvér három évvel 

ezelőtt fejezte be szolgálatát közöttünk, ezután 

Nemeshegyi Zoltán testvér végezte az ügyintézői-

lelkipásztori feladatokat. Ezt az időszakot is sok-sok 

áldás, fizikai és lelki építkezés jellemezte, amiért külön 

hálásak vagyunk Istenünknek és az Ő nagyon hasznos és 

hűséges eszközének Nemeshegyi testvérnek és 

feleségének. 

Eközben sem hagytunk fel az imádkozással későbbi 

lelkipásztorunkért, hogy Urunk rendelje ki számunkra azt, 

akit Ő szeretne ezen a szolgálati területen látni. 

2015 elején elkészült a lelkipásztorlakás felújítása, ilyen módon elhárult minden fizikai akadály is az új 

pásztor  érkezése vonatkozásában, így elkezdhettünk konkrétabban is foglalkozni a pásztorhívás 

kérdésével.  

Addigi imáinkat is meghallgatva Istenünk csodálatos módon közénk vezette Újvári Ferenc testvért, akit a 

gyülekezetek nagy többséggel hívtak meg a szolgálatra. 

Így érkezett el a beiktatási istentisztelet, melynek liturgusa Nemeshegyi Zoltán testvér volt, az igehirdetés 

szolgálatát Meláth Attila egyházkerületi elnök, a beiktatást pedig Mészáros Kornél országos főtitkár 

testvérek végezték. 

Ezután a helyi gyülekezetek vezetői, a nőtestvérek, az 

előző szolgálati hely és a testvéregyházak képviselői, a 

jelenlévő baptista lelkipásztorok, valamint Albertirsa 

polgármestere köszöntötték meleg szavakkal Újvári 

testvért és feleségét. 

Ezt követően a beiktatott lelkipásztor székfoglalója 

következett, amelyben elmondta, hogy Isten általi 

küldetését szeretné teljesíteni, a békesség és az egység 

keresésén szeretne munkálkodni, közösen betöltve 

feladatait a két gyülekezet testvériségével és minden 

jóakaratú emberrel, hogy mindannyian a tiszta üzenet 

vevői, megélői és közvetítői lehessünk.  

Az istentisztelet végén, a szeretetvendégség idején is nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egymásra talált 

pásztor és nyáj, s együtt indulhatunk a közös jövendő felé, amit hiszünk, hogy Istenünk megáld 

számunkra. 

Sz.J 

Katalin és Károly 

 
2015. június 20-án volt Nagy Katalin és Molnár Károly testvérek 

menyegzője, mely a menyasszony gyülekezetében került 

megrendezésre. Gyülekezetünkből többen részt vettünk ezen az 

alkalmon. Az igehirdetés szolgálatát Eszes Zoltán, a csömör-cinkotai 

gyülekezet lelkipásztora végezte. Az énekkar énekei mellett, az 

albertirsai gyülekezetből és a helyi gyülekezetből is egy-egy testvéri 

köszöntés hangzott el. Isten áldása kísérje az új házaspár életét! 

Buzás Ildikó 
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Szépalma 2015 
2015. július 19-én harmadik alkalommal indulhattunk el Szépalma felé. Tettük mindezt jó érzéssel és 

örömteli várakozással, hiszen az elmúlt évek remek hangulatának emléke és az új élmények szerzésének 

lehetősége, mindig jó érzéssel tölt el. Idén is, mint eddig minden évben, a két gyülekezetből több család 

vehetett részt az egy hetes alkalmon. Nem volt gyakorlat egyszer sem, hogy szervezetten egyszerre 

induljunk útnak. Mindenki a maga 

tempójában, a maga által kiválasztott úton 

jutott el a közös cél felé. Mi most egy korai 

indulás/érkezés mellett döntöttünk a 

szokatlanul forró időjárásra való tekintettel. 

Szinte elsőként érkeztünk meg és ebben a 

helyzetben külön öröm volt látni, ahogyan a 

többiek szépen befutottak és elfoglalták a 

helyüket.A nap végére még éppen a 

sötétedés előtt a legelszántabbak is 

megjöttek, akik a kényelmes 4 kerék helyett 

2 keréken utaztak. Jó volt megtapasztalni, 

hogy a kis szépalmai család kiegészül, 

otthon felejti a hétköznapok ügyeit, dolgait 

és figyelmét valami egészen másra kezdi 

összpontosítani. Talán ellentmondásos, de éppen egy olyan helyen kerestük a fényességet, ahol az 

éjszakák igen sötétek. Egy olyan helyen kerestünk társaságot, ami igen távol van mindentől. Istenünk 

vezetése most is megmutatkozott, hiszen mindkettőt megadta számunkra. A Gondviselő oly annyira nem 

hagyott magunkra, hogy idén két pásztort is adott mellénk, így nagyobb biztonságban tudhattuk 

magunkat. Változatos programok közül válogathattunk és erre kis túlzással a nap 24 órája állt 

rendelkezésünkre, hisz a kora reggeli tornától a késő esti csillag kémlelésig, mindenre volt lehetőség. A 

változatos igei táplálékot a délelőtti és a koraesti alkalmakkor vehettük magunkhoz, melyből mindenki 

válogathatott és megtalálhatta a számára leginkább táplálót. Az egy hetes fizikai pihenés remekül 

példázza, hogy miként kellene megélnünk a hétköznapjainkat is. Előszeretettel használjuk a következő 

kifejezéseket, mint például, rohanó világ, felgyorsult idő… s a többi. Nem, vagy csak nagyon nehezen 

tudunk lelassítani a munkahét végére, hogy oda tudjunk érni a vasárnapi istentiszteletre. Lehetséges, hogy 

nem a hétköznapi dolgaink pörögnek magas fordulatszámon, hanem a lelki életünk lassult le? Én hiszem 

és tudom, hogy az Úr ügyében tett áldozat sosem haladhatja meg a teljesítőképességünket. A magunk 

erejéből semmire sem vagyunk képesek és ezt szó szerint kell érteni. Pörgessük föl lelki életünket, 

vállaljunk több munkát, szánjunk oda több időt, hozzunk több áldozatot és tapasztaljuk meg, hogy több 

időnk, több energiánk, több hasznunk lesz belőle. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy a mindennapi 

fáradalmainkat vasárnapról vasárnapra pihenjük ki az Ő házában. Vasárnapról vasárnapra újabb és újabb 

feladatokat kell, hogy kérjünk Tőle, a következő hétre. Isten várja, hogy megszólítsuk, elé álljunk és 

mondjuk…szólj Uram, mert hallja a Te szolgád!  
Buzdítok mindenkit, első sorban magamat, hogy képes legyek kilépni abból, amiről azt hiszem, hogy az a 

komfortzónám. Ha olyan érzésed van, hogy itt ezen a helyen ahol most vagyok, az úgy éppen megfelelő 

nekem, az úgy kényelmesnek tűnik, az úgy se nem jó se nem rossz, az úgy átlagos, akkor az, nem a 

komfortzónád testvérem, hanem az bizony a halálzóna! Isten nem átlagosnak teremtett, nem átlagos 

feladatra, hanem az Ő gyermekévé, egyedivé és különleges feladatot bízott rád! Menj el az Ő házába! 

Menj el hétről hétre! Imádkozz új feladatokért! Végezd el azokat, majd menj el újra és kérj új feladatokat! 

Ha fáradt vagy, ne pihenőidőt kérj, hanem több erőt és dolgozz újra. 

Hálás vagyok azért az egy hétért, amit szorosabb testvéri közösségben tölthettem el és bízom abban, hogy 

jövőre ismét adódni fog egy hasonló lehetőség. 

Bánszki Péter 
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Az Albertirsai Baptista imaház újjáépítésének rövid története 
Idén 20. éve, hogy Imaházunk ujjáépülhetett a mi Urunk kegyelméből. Ez alkalomból szeretnénk 

közzétenni azt a dokumentumot, ami az Imaházavató ünnepélyen elhangzott. 

Imaházunk újjáépítésének gondolata régóta érlelődött kis közösségünk tagjaiban. Az 1910-ben épült 

imaházunk faláról omladozó vakolatot és az ablakok egyre jobban megnyíló réseit sokszor kellett javítani.  

Az elmúlás egyre erősödő nyomait azonban csak átmenetileg tudtuk eltüntetni. Ezért 1988-ban döntés 

született arról, hogy változtatunk ezen az állapoton. A szerkezeti vizsgálatok és szakvélemények 

meggyőztek bennünket arról, hogy az előttünk álló feladat nem csupán egy alapos felújítást jelent, hanem 

célszerű lenne a mai kor követelményeinek is megfelelő, a gyülekezeti élet gyakorlatához igazodó, átfogó 

újjáépítési és korszerűsítési elképzelés megvalósítása.   

Ennek megfelelően a gyülekezet tagjai 1990. április 22-én megismerhették az újjáépítésre vonatkozó 

terveket. Megvitatás és véleményezés után a gyülekezet egyhangúlag döntött a megvalósításról. 

Megkezdődtek az építkezés előkészületei. 

Minden építkezés megkezdése előtt, látva a feladat nagyságát, illendő dolog az anyagi erők számbavétele 

is. Amikor ez a számvetés megtörtént, nagyon gyengéknek éreztük magunkat, mert a feladat erőnket 

meghaladónak látszott. Bár rögtön megfogalmazódtak a felajánlások, az áldozatkészség megnyilvánult, 

mégis éreztük, hogy a saját erőnk kevés. Isten azonban csodálatosan megerősített bennünket, bátorítást és 

reménységet táplált szívünkbe. 

Az építkezés beindításához szükséges 

anyagi fedezet saját erőből, egyéni 

adományokból állt elő. Csodálatos volt 

megtapasztalni a gyülekezet tagjaiban 

kibontakozó áldozatkészséget. Az egyre 

növekvő feladathoz igazodtak az adakozó 

szívek is. 

Ahogy nőttek a feladatok újabb és újabb 

anyagi csatornák nyíltak meg. Így 1991-

ben az IMÉKA /Imaházépítési 

Kölcsönalap/ támogatásával 2.900.000 

forint összegben kedvezményes 

hosszúlejáratú hitelhez jutottunk. Jóleső 

érzés volt megtapasztalni a gyülekezeten 

kívüli adományozók áldozatkészségét is. 

Külön örömet jelentett és hálás szívvel 

fogadtuk a két evangélikus gyülekezet testvéri szeretetéből megnyilvánuló adományát, így az alberti 

gyülekezettől 200.000, az irsai gyülekezettől 100.000 forint összegű támogatást. 

Köszönet az Albertirsai Önkormányzat két ízben nyújtott segítségéért, az összességében 300.000 forintos 

támogatásért. 

Köszönjük a Hűtőház felajánlott segítségét a közel 100.000 forintos értékben elvégzett törmelék és építési 

hulladék elszállítását. 

Köszönet az országos testvéri segítségért, amely közel 1 millió forintos támogatást jelentett. 

Végül, de nem utolsósorban hálás szívvel mondunk köszönetet az egyházközpont és a Budapest 

Wesselényi utcai gyülekezet 1 millió forintos támogatásáért, amely nagy segítség volt a befejezéshez. 

Visszatérve az építés történetéhez, a szükséges engedélyek megszerzése után 1991. május 20-án 

megkezdődött az érdemi munka az épület vázkitöltőfalainak elbontásával. Nap elteltével már csak az 

épület tartóoszlopai meredeztek. Nagy erőkkel és látványosan folytak a munkálatok, a gyülekezet tagjai 

gy emberként mozdultak meg és végezték a nemes feladatot. Hála imaházépítő elődeinknek, hogy az 

akkor ritkaság számba menő korszerű monolit vasbeton vázszerkezet most lehetővé tette a munkálatok 

fedett helyen történő elvégzését. Egyben az épület érdekessége is, hogy a régi vázszerkezet beépülve 

bennmaradt az új épületben. 
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Az építkezés első évében elkészült a főépület szerkezeti része a toronnyal együtt, a második évben 

felkerült a tető is, a harmadik évben készült el a kiszolgáló épületrész alápincézve tetőtérbeépítéssel, a 

negyedik évben a befejező szakipari munkák. 

Bár eredetileg öt évre terveztük a megvalósítást, de az átmeneti imaház szűkössége arra ösztönzött 

bennünket, hogy lehetőség szerint mielőbb használatba vegyük ezt az új imatermet. 

A működéshez szüksége kiszolgáló helyiségek is elkészültek, csupán a tetőtéri helyiségek befejező 

szakipari munkái maradtak el. 

Az építkezés során lehetőségeinkhez képest igyekeztünk minél több munkálatot saját kivitelezésben 

elvégezni. 

A több tízezer munkaóra amely az évek 

során beépült az épületbe igen jelentős 

értéket képvisel. Csak néhány olyan 

területe volt az építkezésnek, amit külső 

szakemberrel oldottunk meg. 

Külön kell szólnunk arról a munkáról 

amelyet lelkipásztor testvérünk László 

Gábor végzett a négy év során. Csodálatra 

méltó az a szakmai hozzáértéssel, 

lelkiismerettel végzett munka, amely a 

kőműves munkáktól a burkoló munkákon 

át egészen az orgonasípok elhelyezéséig 

döntő mértékben kezei nyomán születtek 

meg. Isten áldása legyen életén és 

munkáján és mindazok életén, akik 

bármilyen módon is hozzájárultak ennek a 

szép épületnek a megvalósításához. 

Külön köszönet illeti a helyi szakemberek, mesteremberek munkáját, akik szintén lelkiismeretesen 

végezték vállalt feladatukat. Külön figyelmet érdemel néhány szó erejéig a belső tér kialakítása, különös 

tekintettel a gyülekezet életét meghatározó ún. szertartási helyekre. 

Az Úr asztala, a szószék és a bemerítő medence, amelyek a gyülekezeti élet gyakorlásában központi 

helyen vannak, kiemelésre és hangsúlyozásra kerültek. Az említett liturgiai helyek szellemiségét, áhítatra 

formálását fokozzák a Pannonhalmi Zsuzsa – Gál István művészházaspár által készített kerámia burkolat, 

amely különleges, egyedi művészeti alkotás.   

Néhány adat a megvalósított épületről: 

A le nem zárt könyvelési adatok szerint az építkezés 10 millió forintba került, ugyanilyen értékűre tehető 

a házilagosan elvégzett munka. 

Az épület földszinti hasznos alapterülete 280 m2, pince alapterülete 50 m2, tetőtéri alapterület 90 m2, 

összes alapterület 420 m2. 

A gyülekezeti terem befogadóképessége 150 fő, a karzaton további 50 férőhely található. 

Végül néhány személyes élmény: 

Isten különös kegyelme, hogy részt vehettem ebben a számomra nagyon kedves munkában. Jó volt 

megtapasztalni, hogy Isten soha nem hagyott magunkra, mindig a megfelelő időben rendelte ki a 

munkásokat és mindig a szükség szerint teremtette elő az építkezés anyagi hátterét is. 

Az építkezés minden mozzanatában átélhettem, hogy ez a munka nem az emberek, hanem Isten ügye, 

legyen áldott az Ő neve! 

Isten áldása legyen mindazokon, akik részt vettek az épület megvalósításában. 

Hiszem, hogy Istennél maradandót tettek. 

Szívünk vágya, hogy ez a szép templom Isten hajléka legyen és minél több ember számára legyen az a 

hely, ahol találkozhatunk Ővele. 

Elhangzott: 1995. március 25-én az imaház megnyitásakor. 

Közreadta: Czibula Zoltán  
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ÖKUMENIKUS LELKÉSZI /MUNKATÁRSI MISSZIÓI KONFERENCIA 

RÉVFÜLÖPÖN 
Lelkipásztorok, avatott szolgálók és gyülekezeti munkatársak mindig kiváltságos helyzetben vannak, 

amikor különböző missziós, felkészítő konferenciákra kapnak meghívást. Olykor nehéz a döntés, család, 

gyülekezeti munka vagy más szolgálati és tudományos elfoglaltság nehezíti a döntést. Amikor, azonban 

mégis eljut az ember egy ilyen közösségbe, és néhány napot, vagy egy hetet is eltölt, akkor már azzal a 

megelégedettséggel és csorduló hálával van tele a szíve. Minden áldozatot megért! – mondja az ember. 

Ilyen volt ez az idén is valamennyiünknek, akik a 

Balaton mellett eltöltött kikapcsolódásban részesltünk. 

Ebből szeretnénk megosztani valamit Nemeshegyi 

Zoltán lelkipásztor testvéremmel együtt, mindazokkal, 

akik szeretik a missziót! Az alábbi beszámolót már 

más csatornákon (MEÖT Hírlevél; Békehírnök,…) is 

olvashatták . Hadd szolgáljon áldásul közvetlenül is, 

gyülekezetünk tagjai, olvasói részére : 

 „Ti vagytok a föld sója! ….Ti vagytok a világ 

világossága!” (Mt 5,13-16) 

Csodálatos a Hegyi beszéd tanításán keresztül, szemlélni és végezni a missziót. A nyolc boldogság (Mt 

5,3-12) tanításán át tekintve analizálni a gyülekezet küldetését, funkcióját, Istentől rendelt szerepét a 

világban, küldetést erősítő meggyőződéssel tölt el. Mi is a küldetésünk? Ki is küld bennünket? Ki 

munkálkodik? Ezekre a kérdésekre próbált választ keresni és adni a 2015-ös MEÖT konferenciája, a 

krisztusi fényt és a Szentlélek minden keresztyén felekezetet átölelő és a Mennyei Atya szeretetében.   

2015 június 22-én, mint az „igazságra éhező és szomjazó” lelkek, úgy érkeztünk szolgatársak újból, az 

ország több pontjáról, Révfülöpre.  Már hagyománnyá vált június utolsó hetében, évről évre találkozni e 

felemelő lelkipásztori-munkatársi közösségben, csodálatos külső környezettel. Idén is, az Ordass Lajos 

Oktatási Központ adott otthont a hetes konferenciának. Visszajárók és új résztvevő munkatársak, már a 

hétfői vacsorán találkozhattunk és ismerkedhettünk. Az első esti istentisztelet mélyítette az egymás 

megismerését, majd bevezetést kaptunk a heti témába. Ismerkedhettünk nagyszerű előadóinkkal és a 

vezető-szervező testvéreink ismertették a programot. 

Konferenciánk témája: A missziói gyülekezet – 

teológiája, gyakorlata, „Ahogy engem küldött az 

Atya, én is elküldelek titeket…” ( Jn 20,21) mottóval. 

A konferencia műhelymunkája elismert, főelőadónk 

Dr. Johannes Reimer németországi missziológia 

professzor mély előadásai, és tartalmas igehirdetései 

mentén történtek. Bár protestáns teológiai tudósnak 

ismerhetjük el őt, mégis szolgai alázattal, 

evangéliumi lelkülettel osztotta meg tudását és 

tapasztalatait velünk. Az élet próbakohójában, a szenvedések tüzében ötvözött keresztyén életképekben 

formált bibliai és gyakorlati üzenetével átitatta a résztvevők szívét, lelkét és értelmét. Az előadók sorában 

kell, említenem Dr. Galsi Árpád református lelkipásztort, a Kálvin Kiadó igazgatóját, Ungvári Csabát, a 

Pünkösdi Teológiai Főiskola rektorhelyettesét, valamint Dr. Hecker Frigyes nyugalmazott metodista 

szuperintendenst. Nagytiszteletű vendégtanítónk által, a téma résztémák szerint került feldolgozásra, 

mint: gyülekezet a világért – az egyház és küldetés; gyülekezet a településért - az egyház és a helyi 

meghatározottsága; A gyülekezet és munkatársai – a gyülekezetben rejlő lehetőségek; gyülekezet és 

szolgálata – egyház és feladatai. Ezekhez kapcsolódtak a többi igetanulmányok a már említett ugyancsak 

nagy, tiszteletérdemlő előadóink bibliai fejtegetései. Természetesen előadók és hallgatók meggyőződéssel 

valljuk, hogy mindez a Szentlélek ma is jelenlevő munkája következményeként történhetett így. Nem 

maradhatott ki azonban, a hét sikeres és tartalmas munkájából a mindennapi áhítat, imaközösség, ami 

indította, meghatározta, és háttért adott a mindennapi programunknak.  
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A szolgatársi közösséget Szeverényi János evangélikus missziói lelkész, Prókai Árpád református lelkész, 

Dr. Hecker Frigyes metodista szuperintendens, valamint Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor a BTA 

docense buzdították, az imádkozásra. Ők vezették felváltva a napi programokat, amihez Lukács Tamás 

baptista lelkipásztor segítséget nyújtott. A reggeli éneklés, magasztalás az evangélikus énekeskönyv 

alapján, a mindegyik felekezet hívei által, jól ismert hagyományos énekek éneklésében fejeződött ki. Az 

előadások között és az esti alkalmakon válogatott evangéliumi énekekkel dicsőíthettük Mennyei 

Édesatyánkat és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, a mi nagy „Királyunkat”. Az éneklés vezetésére Horváth 

István, az OM misszió munkatársát, a Magyarországi Aliansz főtitkárát kérték fel a szervezők, aki ilyen 

lelkiajándékkal is meg van áldva. A német nyelven elhangzott előadásokat Dani Eszter református 

lelkész, missziói irodavezető 

tolmácsolta. A konferencia úrvacsorai 

istentisztelettel zárult Bozorády Zoltán 

nyugalmazott evangélikus lelkész igei 

szolgálatával és az általa vezetett 

liturgia szerint. A meghitt közösségben 

kapott üzenet: Az úrvacsora, Krisztus 

áldozata, megtisztító vére, sebeiben 

való gyógyulás és áldozatából merített 

erőforrás. Lelkileg feltöltődve 

indulhattunk haza a pénteki ebéd után.  

A résztvevők sokféleképpen adták 

vissza beszámolóikban a hét üzenetét. 

Helyszűke miatt itt nem tudom mindet csokorba kötni. De szeretnék kiemelni egy részletet Szeverényi 

János evangélikus lelkész beszámolójából: „Az európai keresztyénség megízetlenült? 

Diagnózis – terápia - rehabilitáció Meghökkentő beszámolót hallgattunk egy világot járó missziológus 

professzortól Révfülöpön. Az már önmagában hírértékű, ha Európában olyan helyen jön létre gyülekezet, 

ahol eddig nem volt. Ennél is különösebb, ha a gyülekezet nagy része korábbi muszlimokból áll. Olyan 

németországi településen született ez a gyülekezet, ahol a lakosság nyolcvan százaléka muszlim, ahol az 

elmúlt években keresztyén templomok zártak be, gyülekezetek szűntek meg. A missziói gyülekezet 

teológiája és gyakorlata címmel rendezett konferenciát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsának missziói bizottsága június 22-26-ig. A nyolcvanas évek második felében, a rendszerváltás 

előtt indult ez az évenkénti találkozó. A misszió iránt érdeklődő, illetve a missziót végző protestáns 

lelkészek és gyülekezeti munkatársak egy héten át imádkoznak, tanulmányozzák a Bibliát, előadásokat 

hallgatnak, a felvetődő kérdéseket megbeszélik, és esténként evangelizációs igehirdetéseket hallgatnak. 

Idén Johannes Reimer a missziológia világszerte ismert professzora volt a vendégünk. Ő nemcsak tanítja 

a missziót, hanem „csinálja” is. A huszonöt gyülekezetet alapító lelkipásztor számtalan missziós 

szervezet, bibliaiskola és konferencia résztvevője, munkatársa. Német származásúként a Szovjetunióban 

született. Családja nem volt keresztyén. Ennek ellenére megtért és már hívőként hívták be katonának. 

Mivel hite alapján megtagadta, hogy fegyvert fogjon, büntetőalakulathoz osztották be. Rendszeresen 

verték, kínozták, egy időben kísérletet tettek likvidálására. A hetvenes években családjával együtt 

kiutasították a birodalomból. Nem először találkoztunk Johannes Reimerrel Magyarországon. Két 

alkalommal szolgált már a BalatonNet-en is. Érdekes, lelkesítő beszámolót hallottunk tőle a 

világegyháznövekedéséről és küzdelmeiről. Tapasztalata szerint jelentős ébredések vannak iszlám 

országokban is, mint például Iránban, Indonéziában. Hangsúlyozta, hogy nem az iszlámtól tart, hanem a 

megízetlenült egyháztól.” (MEÖT Hírlevél 2015 júliusi számából) 

Cikkem végén mindannyiunk nevében, Istenünk iránti hálánk mellett ki kell, fejezzem köszönetünket 

mindazoknak, akik sokat tettek azért, hogy ez a konferencia létrejöjjön! Azok felé is, akik imádkoztak ez 

idő alatt gyülekezetünk tagjaiként! Üdvözítő Urunk tegye gyümölcsözővé mindnyájunk számára 

résztvevők és bizonyságunkat olvasók számára ezeket a gondolatokat! Soli Deo Gloria! 

Bódis László 
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Hálaadás 
1. Csak a hálás ember lehet boldog ember, csak a hálás ember elégedett ember, csak a hálás ember 

egyensúlyozott lélek. S mégis ezt az egyet, a háládatosságot tanuljuk meg legkevésbé. 

2. Sohasem csodálkozunk el ujjongva azon, ami már a miénk, mert mindig szerencsétlennek érezzük 

magunkat azok miatt, amikre vágyunk. Pedig sokkal több az, amit Isten már ingyen jóvoltából 

megadott, mint amit egyáltalán kérni tudnánk. 

3. Az életet egyetlenegy alapérzéssel lehet boldogan leélni – pedig éppen erre gondolnak az 

emberek a legkevésbé, – a hála érzésével. 

4. Akiknek a szemét az Úr még nem nyitotta meg, az sóhajtozik olyan dolgokért, amelyekért hálát 

kellene adnia. 

5. Legszomorúbb óráinkban is rengeteg okunk van a hálaadásra, csüggedés és bánkódás helyett 

keressük meg inkább ezeket az okokat. 

6. Az Isten iránti hála nem egyéb, mint elismerése annak, hogy Ő az, aki ad, és mi csak elfogadjuk 

Tőle. 

7. A hitetlen ember az áldások özönében is folyton zúgolódik, a hívő lélek pedig a legsúlyosabb 

csapások alatt is talál okot a hálaadásra. 

8. Ha mindenki megfogadná, hogy csak akkor kér, amikor mindent megköszön: nem lenne 

elégedetlen zúgolódó ember. 

9. A hálának és odaadásnak tűzében elég belőlünk régi énünk hiúsága és restsége. 

10. Az igazi hálaadás többet gondol az adományozóra, mint az adományra, és az adományozóért 

értékeli az ajándékot. 

11. A földi javak csak azután képezik valóban tulajdonunkat, miután hálát adtunk érte Istennek. 

Addig csak jogtalanul birtokoljuk. 

12. Könyörgés és hálaadás úgy tartoznak együvé, mint a szájnak a két ajka. 

13. A kegyelem adományai azért nem áradhatnak reánk, mert háládatlanok vagyunk alkotójuk iránt, s 

nem viszünk mindent eredeti kútforrásukra vissza. 

14. Kegyelmet mindig a hálás szívű kap, a felfuvalkodott ellenben elveszíti azt. 

15. A legcsekélyebb adományért is légy háládatos, s méltó leszel nagyobbak vételére.  

16. Ha az adományozó méltóságára tekintünk, egy adomány sem fog csekélynek és túlságosan 

szerénynek tetszeni, mert sohasem csekély az, amit a mindenható Isten ad. S ha büntetést vagy 

csapást mér ránk, azt is hálásan kell fogadnunk, mert minden javunkra szolgál, bármi ér 

bennünket az Ő engedelméből. 

17. Aki Isten kegyelmét meg akarja őrizni, legyen hálás, ha kegyelmet kap, és béketűrő, ha az tőle 

eltávozik. (Kempis) 

18. Add meg Istennek, ami Istené, s magadnak azt tulajdonítod, ami téged megillet. Vagyis a 

kegyelemért Istennek adj hálát, a bűnt pedig egyedül magadnak tudd be.   
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A VADLIBÁK TANÍTÁSA (3) /Folytatás az előző lapszámból/ 

A vadludak világában az idősek, a nagyon fiatalok és a 

betegek az alakzat hátsó, védett részén kapnak helyet. 

Ez nem azt jelenti, hogy elszigetelik őket a többiektől, 

vagy leértékelik őket, nem tekintik őket 

hasznavehetetlennek; sőt, valójában létfontosságú 

szerepük van. Ők lesznek a gágogó szakasz, biztató 

hangjuk bátorítja a vezetőket. Az elkerülhetetlen rossz 

időjárás veszélyezteti a küldetést. A továbbhaladás 

egyre nehezebb, még az erősek is nagyon küszködnek. 

Ekkor az alakzat végéről felhangzik egy magányos 

gágogás, mely elindítja a ludak kórusát, mellyel a 

vezérludat bátorítják.  

Pál így értette ezt: „Bátorítsátok tehát egymást, és 

építse egyik a másikat..”(1Thesz 5:11). Tudta, hogy szükségünk van egy „gágogó szakaszra", akik 

lelkesítő szavakkal és imádsággal támogatnak minket. Szükségünk van azokra, akik ezt mondják: „Itt 

vagyunk mögötted. Fedezünk.”  

„Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe" (2Thesz 3:13). Krisztus sok szolgája kelt már 

át ebb völgyén bátorító imaszárnyon, melyet egy vén, sebhelyes arcú, harcedzett, tépett tollú, csaknem 

megkopasztott gágogó vadlúd adott; az, aki túl makacs volt ahhoz, hogy hagyja, hogy bármelyik testvére 

feladja az ő őrszolgálata közben! Időnként előfordul, hogy valamelyik lúd panaszkodni kezd fülsértően 

hangos és idegesítően hamis hangon. Ilyenkor a gágogó szakasz perceken belül közbelép, elhallgattatja a 

zúgolódót, helyreállítja a rendet és az egységet. A gyülekezet problémája nem az, hogy túl sok ember 

beszél negatívan, hanem az, hogy túl kevés beszél pozitívan! Ha valaki azt kiáltja: „vereség” - gágogd 

vissza: „győzelem”! Ha azt kiáltják: „félelem”, gágogd vissza: „hit”! Már néhány bátorító szó is képes 

elvenni a panaszok viharának erejét. Tehát csatlakozz a gágogó szakaszhoz, hogy téged is úgy 

ismerjenek, mint Barnabást, akinek a neve azt jelenti: „Biztatás fia” (ApCsel 4:36). 

 

A VADLIBÁK TANÍTÁSA (4) 

A vadlibák kapcsolata addig tart, „míg a halál el nem választ". Ők ezt komolyan veszik. Teljesen 

elkötelezettek egymás iránt. Amikor a korral járó gyengeség vagy más körülmények lehetetlenné teszik 

egy madár számára, hogy folytassa az utat, veszíteni kezd magasságából, és képtelen tartani az alakzatot, 

a csapat vigasztalást, táplálékot és védelmet nyújt neki. Két erős lúd lemarad az alakzatból, közreveszi a 

beteget, keresnek egy biztonságos helyet, ahol elegendő táplálék és víz van, és otthont nyújtanak a 

szükséget szenvedő madárnak. Addig maradnak gyámoltjukkal, amíg az erőre kap, vagy meghal, csak 

ezután csatlakoznak egy másik csapathoz. Számukra minden más háttérbe szorul, annak érdekében, hogy 

a másik madárról gondoskodjanak! Milyen csodálatos példája ez a krisztusi kapcsolatnak és az 

önfeláldozó szeretetnek.  

„...Isten szerkesztette így a testet egybe... hogy... kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így 

ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi...” (1Kor 12:24-26). A mai kultúrában 

leértékeljük és a társadalom peremére szorítjuk azokat, akik szükséget szenvednek, sőt azokat is, akik már 

nem tudják úgy ellátni a feladatukat, mint régen. De Isten elvárja, hogy egyformán törődjünk 

mindenkivel, főleg a szenvedőkkel. Ha egy csapat madár képes rá, akkor bizonyos, hogy Isten 

családjának is meg kell tennie. „Nézzétek meg az égi madarakat!" - utasít Jézus. Ők képesek megtenni ezt 

egymásért, „...Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” (Mt 6:26). Jézus két nagy parancsolatot 

(nem javaslatot) adott nekünk, az egyik ez: „...Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél 

nagyobb parancsolat...” (Mk 12:31). Ha elterjed rólunk a hír, hogy így szeretjük egymást, az emberek be 

fogják törni a templomunk kapuját, csak hogy bejuthassanak! 
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A VADLIBÁK TANÍTÁSA (5)   

Az elkóborolt és elveszett ludakat mindig 

örömmel fogadják a csapatban. Ez nem valami 

zártkörű klub csak az előkelők számára. Azok a 

madarak, amelyek elszakadtak más csapatoktól az 

időjárás, baleset vagy gyengeség miatt, mind 

teljes jogú családtagokká lesznek. A csapat 

megváltoztatja terveit, átütemezi a célba érkezés 

idejét, vállal mindenféle kényelmetlenséget azért, 

hogy alkalmazkodjon bármely idegenhez, aki 

befogadást kér. Sok újonnan érkező piszkos, megtépázott és alultáplált. De soha nem utasítják el őket. 

Ugyanígy Isten egyháza sem különleges műalkotások múzeuma, hanem kórház azok számára, akiket az 

élet megsebzett, sőt még azoknak is, akik maguknak okozták a sebeket. Jézus azt mondja: „Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Mt 

11:28). „Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell... és 

akkor lesz egy nyáj, egy pásztor" (János 10:16). Krisztus legfontosabb feladatának tartja, hogy idegeneket 

toborozzon, megmentsen és befogadjon nyájába. Azt mondod: „De ők nem az én fajtámból valók; nem 

úgy néznek ki, mint én, nem úgy beszélnek, mint én, és az illatuk is más!" És akkor mi van? Sem testi, 

sem lelki testvéreinket nem mi választjuk meg, hanem Isten. Ha súrlódások vannak köztünk, az csak 

dörzspapírhoz hasonlóan segít lecsiszolni rólunk az egyenetlen részeket. Akarod látni, hogy milyen 

alapanyagból építi Isten az egyházát? Nagyon meg fogsz döbbenni! 

„...igazságtalanok...paráznák...bálványimádók... házasságtörők...fajtalanok...tolvajok... nyerészkedők... 

részegesek... rágalmazók... harácsolók... ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, 

megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 

6:9-11). Bevettek minket a csapatba, ahol tisztára mostak, ahol megszentelődtünk, megigazulást nyertünk, 

és teljes jogú családtagnak tartanak! 

Forrás: Mai Ige 

 

Építő gondolatok 

Hálaadás és dicséret 
Pál lev. Efézusiakhoz 5,19-20…énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.és adjatok hálát 

az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 

A dicséret azt jelenti, hogy jó dolgokat mondunk valakivel, jelen esetben Istennel kapcsolatban. Szüntelen 

dicsérettel tartozunk az Úrnak. 

A „szüntelen” alatt azt értem, hogy egész nap. Dicsérjük Őt amiért mindent csodálatosan megalkotott, és 

mindazon dolgokért, amiket az életünkben tett, és még ezután fog tenni. 

Hálával tartozunk Neki mindenkor. Adjunk hálát, amikor jól mennek a dolgok és akkor is, amikor 

nehézségekkel küzdünk. Amikor az imánk csak állandó kérésből áll, és hiányzik belőle a hálaadás és 

dicséret, akkor az elárul valamit a jellemünkről. 

A telhetetlen emberek csak kérnek, kérnek és kérnek, és soha nem értékelik azt, amit már megkaptak. 

Nem hiszem, hogy Isten ránk árasztaná mindannak a teljességét, amit eredetileg nekünk szánt, amíg nem 

tudunk hálásak lenni mindazért, amit már nekünk adott. 

Az erőteljes élet kulcsa a hálaadásban rejlik. Az egyik módja annak, hogy „szüntelenül imádkozzunk” az, 

hogy egész nap hálásak vagyunk, dicsérjük Istent jóságáért, irgalmáért, szerető kedvességéért, 

kegyelméért, hosszútűréséért és türelméért. 

Uram, egyedül Te vagy méltó a dicséretemre és a hálámra, ezért dicsőítlek és hálát adok Neked. 

Taníts engem, még inkább meg akarlak ismerni Téged, hogy még inkább dicsőíthesselek a nap 

folyamán. Ámen. 
Joyce Meyer 
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Alkalmaink: 
Vasárnap: ½ 10 Imaóra és 10 órakor Istentisztelet 

  17 órakor Istentisztelet 

Péntek   18 órakor Áhitat 

 

Események: 
Október 22-24   Csendes napok Balatonföldváron 

 

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!  
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Hálát adok 
Hálát adok azokért 

A titkon mondott imádságokért, 

Amiket az Ige diadaláért küldtek… 

Hálát adok azokért 

A titkon épült oltárokért 

Amik 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! 

Kárász Izabella 
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