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Az A]bertirsai Baptista G1tilekezet az idei ér,ben lett száz ér,es. Ez az ídőtáv talán sok, talán kevés, valójában annYira r,iszonvlagos, mert egY ember életébennagyoll sok, az emberiség történetében parányi. A kereszryénségtorténetében is rovidnek tűnik, de a gúlekezetünknek a
te|jes történelmét fogla]ja magában' Másrészt viszont a szüIők, nagr'szülők és dédszülők története, ami számunkra rendkír,ül fontosl Száz esztendő elés soknak tűnik ahhoz, hogy minden
részletére emlékezni lehessen. Gyakran csak a legerősebb hatást keltő dolgokra emlékszünk,
ez r'iszont saját 1étünkhöz kötődik' olyan jó Ienne kiemelkedni ajelenünk olykor nvomasztó,
csiiggedésre késztető hatásai alól, és meglátni a tágabb összefüggéseket, az ebből fakadó reménységetmegtaiálni, és bizakodó lélekkel felvállalni saját életünket. Ezzel a kön1rvei né3r,
célt szeretnénk elérni, amelvekhez Isten segítségétkérjük.
,,Hadd tudjak meg, hogy ez ate kezed műve, hogy te tetted ezt, Uram!'' Zsolt. 109,27.
A legfontosabb célt abban látjuk, hogy felmutassuk az olr,asó előtt Isten hatalmas tetteit, mert
a wülekezet története bővelkedik ilyen eseményekben' Fontos' hog1'ezeket magunJ< előtt 1ál
hassuk, mert így erősödik az Istenbe vetett bizalmunk, ezáltal lehet teljesebb az o ismerete

bennünk.

feledkezzetek meg vezetőitekrőlo akik az Isten igéjéthirdették nektek.'' Zsid. ]3,7.
Isten után szeretnénk megemlékezni azokról' akiket használni tudott az Ur ebben a gyulekezetben évtizedeken keresztül. Azokról az egYszerű emberekről, akik a r,ilág szemében senkik
voltak, és azokról is, akik nagyságuk ellenére Mesterükre hagyatkozr'a terjesztették az örömhírt ezen a telepiilésen. Méltók arra, hogy emlékezetük fennmaradjon a közösségbenl
,,Példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek" I Pt 2:21/b.
Az eszközök után mesláttatni azokat a lehetőségeket, amiket elődeink kihasználtak a szoIgálatrrk eredményes betoitésében'Hiszünk benne, hogy általuk Isten példát hagyott ránk és ez
által szélesedhet a látókörünk' Megismerhetünk régen áldásos volt missziós lehetőségeket és
módszereket' Ezeknek jelentős része nemcsak korhoz kötött' időleges 1ehetőség, hanem újra
követhető példa. Az etÁrilt neg)Yen év sok tekintetben feledékennie tett bennínket' Vegük
',Ne

észre a kör,etendő példákat.
,,Y áltozzatok meg értelmetek me gúj ulásával, ho gy me gítélhessétek:
12:2/b.

mi az Isten akatata" Róm,

A múltról való megemlékezés nem lehet ajelen előii menekülés, hanem éppen ellenkezőieg,
segítségetnlnÜt az áldott jövő érdekében kihasználni a ma lehetőségeit. Régi időben Isten
munkálkodott hozzánk hasonió emberek által, eléjük tárva a lehetőségek széles skáláját, s
mindennek csodálatos az eredménve a mi szemünkben' Isten ma is ug1,anaz, ő nem változott.
Lehetőségek ma is vannak. Csak az emberek r,áitoztak. Talán rossz irán1'ba' Ezért szükséges a
megváltozás, az értelem és a hit megújulása, mert Isten akaratának a mai meglalósulása hasonlóan csodálatot vált ki az emberekből.
Tegye ebben áldássá Isten ezt a könylet, melyet az ő dicsőségére adunk ki!
Albertirsa, 2001. szeptember

19.

Tenke\ Bóla

A reformáció idején indrrlt e] eg1' közösség, amely a felnőtt hin/allók keresztelésétbemerítéssel gya[g..1,a. A Bibliában olvasunk erről, hiszenJézus Krisztus maga is felnőtt emberként élte át bemerítését,aJordán folyóban. Ez volt a g,vakorlat 200-400 évig az egvetemes egyházban
is. Mive} r,isszatértek a bemerítéshez, anabaptistáknak, azaz ijrakeresztelőknek nelezték
őket. Ennek a közösségnek legnagr'obb része az tildöztetések során megsemmisült' Csupán a
mennoniták, és a hutteriek (habánok) maradtak fenn mind a mai napig. A hutteriek mag},'arországi területeken is éltek a török megszállás idején. Híres on'osaik l oltak, és bizonvos kézműles szakmákat mííveltek,mint pl. a kerámiakészítés' A túlélőkma is kommunákban élnek
az

USA területén'

Jelenlegi formájában a baptizmus Európában 1609-ben indrrlt el, amikor AmszterdambanJohn Smvth, az angol állarne$,ház üIdózóttje, több puritán társával eg1uttJézus
Kriszttts példajára bemerítkezett. Hamarosan létre.jött egy 40 tagot számláló kózösség, meh'
ből a tobbség Sm1,th vezetésével a mennonitákhoz csatlakozott, míg a tobbiek Thomas
Helwys r'ezetésével visszatértek Londonba, és i611-ben megalapították az első baptista gnilekezetet' Innen hamarosan Amerika felé haladt tovább a misszió. Európa többi területén
csak 200 év elteltével jutolt el az evangélium igazsága. AngliábanJohann Gerhardt oncken
(1B00-18B4) megtért, majd olr,asva a Bibliát, feiismerte a bemerítés fontosságát és 1B34-ben
több társával együtt bemerítkezett. Ezt követően megalapították a Hamburgi Baptista G1ulekezetet. Ebből a gyülekezetből indult űtjára az evangélium szinte az egész kontinensre, íg"v
Magyarországra is'
Hazánkba RottmaverJános (1B1B-1901) és társai hozták az orömhírt, akik egy tíizvész
utáni újjáépítésrementek Hamburgba. ott találkoztak a gülekezettel, megtértek, bemerítkeztek és azzal a céllaljöttek haza, hogy hitürkről bizonyságot tegyenek. Rottmayerék 1B44ben
érkeztek Pesl-Budára, ahol hamarosan megalakult az első magyarországi baptista gyulekezet.
1873-ban érkezett Meyer Henrik (1842-1919), aki továbbvitte az elkezdett munkát. Meyer
1B75-ben Gl'Lrlán bemerítést végzett, a nvolc hitvalló között volt Kornya Mihály (1844-1917),
aki Nagyszalontán szüietett, parasztcsaládban. Kornya megtéréseután rövidesen az evangélium hirdetésérekapott eihír,ást, melynek következtében egymaga tizenegyezer embert merített be mrrnkássága idején. 1905 óta a baptisták az államilag elismert felekezetek közé tartoznak. Ma Magyarországi Baptista Eg-r,ház néven működnek. Taglétszámuk több mint tizenegyezer fő. Természetesen eZ felnőtt hitvallókat jeient, mert a g1ülekezetben é1ő gyermekek
még nincsenek a taglétszámban.
A baptista g1ilekezet legszembetűnőbb külónbözősége a felnőtt hitvalló keresztelése
bemerítésáltal. A bemerítkezni szándékozó személ,v saját meggyőződése és onkéntes elhatározása alapján válik hír,ővé. A baptizálás alapja: a bííneinkfelismerése, ennek rendezése, Jézus Krisztus váItságha1álának személves elfosadása, a bűnnel r,alóvégleges szakítás, megmaradás az Istentől kapott írj éIetben. A bemerítésa 5..Lilekezet eg}etértéSéveltörténik. A személ,ves hitből következik, hogy aki csatlakozik a 5'ulekezethez, az később is rendszeresen részt
lesz a közösség életében.A hangsúly nem a g1ülekezethez tartozásra esik, hanem a megmaradásra az Istentől kapott új életben. Istentiszteleteinkre szeretettel várjuk az ércleklődőket,
íu-l e könp olvasóit is, akkor is, ha még rrem ismerik 5,rilekezetiinket.
Tenheh Béla
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a saját, nrind a tobbi kereszwén eglház belmissziós elemzője eiőtt nagy kérdés,hogy mi
a titka múltunk lendületes fejlődésének. Hajlamosak vag,vunk az eredménYeket az úttörők
emberi tehetségének tulajdonítani. NÍások viszont már a XIX. századl,égén olyan indokokat
hoztak föl, amelyeknek a svanítsítgatáson kírul más alapjuk nem volt (mint pl. ,,pénzen vett
hívők'' ládja).
1 . Kiborrtako zoÍt aZ egyéniségIsten előtt. Az el,angélizációk hatékonysága mellett szó]hat, hogy az igehirdetők a hit clolgát személyes ügyként kezelték. Bármilyen nagy volt a hallgatóság száma, a résztvevő eiső meglepődése az r,olt, hogy az igehirdetésben önmasát megszólítottnak érezte' Ig'fejezte ki különos tapaszta\atát: ,*A szónok mintha csak nekem beszélt
r'olna! Csodálkoztam, honnan ismer cngem ennyire?'' A hívők r.iszont erről így nyilatkoztak:
,,megszólítot ta őt az Ún". 1en csupán
szertartáson vesz részt, nem érzi'maeát mindig
"g1'na'i
megszólítottnak.
)

2. Kitörési pont kínálkoZott az átlagos életformából, a társadalmi körülményből és a
rossz szokásokból. A nregtérőt az új életforma nemcsak tiltotta néhány káros szenvedé1r''tő1,
sokkal inkább új lehetőséeeket nyitott meg előtte. Amikor a g,r.ulekezet ajtaján belépett, régi
életének irán1vonala megváltozott. Figvelembe vett másokat, nem erőszakoskodott, tlem ha_
rácsolt, a Szeretet legfőbb tönényének betöltésére törekedett.
Nem lebecsülendő, hogl a megélhetésterén is nyílott kilátása' bár eléggékorlátozottan. Ugyanis a hívők áldozatosan és önként támogatták a bajbajutottakat, de igazán tehetős
ember nem volt köztük' A társadalmi periférián 1évőre mégis a szebb jövő fénvétr,etítette a
segítő,jó szándék.
3. A megtérésután a gyulekezetben új etikai rendszer alakult ki' Más körökben nem nagvon torődtek ilyen ,,részletkérdésekkel''.Botlásaikat könnyen megbocsátották önmaguknak.
EnnéI is jelentősebb volt az éber lelkiismeret hatékon1,prevenciója, mint belsó szabályozó' A

megtértek igényeikkel elsősorban önmaguk felé forduitak és így sokféle botlást elkerülhettek. A kereszténvi lét új felfogása állt eIő. A példamutatásuk másokat buzdító ninta rlolt'
4.Jézus Krisztussal és a $'ülekezettelaz élő kapcsoIat kívánatosnak tíínt;fólismerték
annak erejét, értékétés sokan vágyakoztak e{re az új kegyességre személyes, egvéni clontés
alapján' Ug,v tűnt - az apostol szavai szerint *, hogy ez ,,minden ember szemében jó''
(Róm. I2:)7 / c), a kórnyezet gáncsoskodása vasl gúnyoiódása ellenére. Nem a hangilat
Vonzott, Sem aZ emberi fondorlat; harrem a rendkílrili, mennvei tartalom. Mondhatjuk
íer,: Jézus Krisztus személyesen'
5' Szó sem r'olt arról, hog'v a gyülekezet ereje, nagysáea elsősorban tömegei által nl'ilvántrlhat meg. A hívők előtt a mennviségi kérclésnélfontosabll a minőség. Az igehirdetők és er'ancélisták nem a taglétszám nöl'elésére törekedtek, sem alra, hop'bárkit eg,vházától eltérítsenek.

Az igehirdetők maguk csodálkoztak a lesiobban, hogl' Isten a kegyelern kiáradására
mélta{a szolgálatukat, ,,alkalmatlanságuk ellerrére'' - ahog gvakran említették'Szerénv, aIá-

zatos emberek voltak, nem harcos hittérítők' I'át:la az új éIetre jtrtottak boldog beteijeseclését,
mindig nasY hála támadt szír.ukben.
A felsorolt ötjellemző r,onás mentén talán levonhatók nráig hasznos tanrrlságok. Ha ma
is képesek lesziink hasonló irán-velvek meg,alósítására, kortársaink előtt a merrn{előCsarnokává tesszük imaházainkat. (Békehírnök 2001/301.)
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A Duna-Tisza kózében, az Nföld és a Gödöllői-dombság találkozásánál található Albertirsa, a
szelíd Gerje patak melle tt, Ceglédtől 14 km're Eszakn1ugatra'. A nag1község 11 000 lakosú és
1950-ben két falu, Alberti és Irsa egyesüIéséveljött 1étre.

Nbertit korábban Istvánfalvának' Istvánházának nevezték az 1200-as években ke1t oklevelek tanúsága szerint2. Az A]berti helységnév jelentése: Aiberté, Albert tulajdona. Ezt erősíti
meg IV. Lász|őktráty 1277-ben kiadott oklevele, melyben a szigeti apácáknak adományozott
birtok határatt.1eIző helyek között felsorolja az ,*A.lberté'' helységnevet is'.
Az Irsa helységnévszláv eredetű , és az ó-szláy:Jelsa, olsa' - magyarul égerfa szőbőI származik és égerfálai benőtt területre utal. Irsa legrégebbi említésétIV' Béla király 125B' évi okleve1ében találjuk'.
A községek újjáépítésea 150 éves törok uralom után kezdődött. A Felvidékről Váracskay
András telepeseket hívott be 171l-ben. Az Irsay ősi nemesi családot és a Felvidékrő1származó kisebb nemeseket is elkísértékmag-y-ar és szlovák jobbágyok. Szorgalmas munkájuk eredményekéntsző|ő és gyLrmölcstermesztéS indult meg a kiváló természeti adottságokkal rendelkező településen és kornyékén. A Pest-Szolnoki vasúwonal megindulásával 1B47. szeptember
I-jén az utazás Budapestre meggyorsult és a kozség a környék kisipari és kereskedelmi közpon$ává vált'.
Napjainkban az albertirsaiak közül sokan naponta ingáznak az 56 km-re lévő fővárosba.
oda köti őket a munkahelyuk, vagy a tanulás.
A]bertirsát sokan termálvizű gyógfürdője miatt keresik fel.
Nagyközségünk híres szülötte Politzer Adám (1835_1920), a bécsi egyetem fulész professzora.

Kózségünkben évszázadok óta élnek Istenben hívő emberek. Az első római katolikus
templom 1400 körül épült. A torök hódoltság alatt lerombolt templomot 1746-ban építették
úJ]á. AZ 1712-14-ben betelepült felvidéki szlovák teiepesekből alakultak meg aZ evangélikus
svülekezetek. Az alberti evangélikusok a XV' században épüIt templomotl77Lben építették
át. Albertin született Tessedik Sámuel (1742-1820) evangélikus lelkész. Az irsai evangélikusok 2001_ben ünnepelték a templom építésénekkétszáz évesjubileumát. A református gyulekezet 1907-ben alakult, és 1940-ben építetttemplomot. Az irsai izraelita hitkozség 1B00 körül
zsinagógát építettn.

Jelenieg katolikus áItalános iskola, alberti evangélikus óvoda és általános iskola, a Ibldy
Zoltán Szeretetotthon és vendégház, trsai evangélikus ,,Mustármag'' óvoda működik egyházi
intézménykéntközségünkben.
fu 1901-ben alakult baptista gyLrlekezet 1910-ben építettimaházat. Az Albertirsán élő
felekezetek törekednek az évtizedek alatt kiépítettökumenikus kapcsolatok ápolására.
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AMISSZIO KEZDETE
1901-1911

Az

Ur peclig szaporította a g1ülekezet

tag ainak számát az üdaözülendokkel.

ApCsel. 2,47

A XIX.

szazad második felében Magvarországon a baptista misszió eredményeként eg1,re
tobb új g1'trlekezet alakuit. Sokan felismerték, hogy csakJézus Krisztus általüdvözülhetnek és
ígv országszerte naQT ébreclés kezdődött. Akik mes'tértek, azok elmondták ismerőseiknek ajó
hírt Isten szeretetéról'
Az albertirsai misszió 1900 őszén indr_rlt el, amikor DudásJózsef, az őcsai gyülekezet
tagja felkereste rokonait, a Róza és a Szikora családot az irsai tanyákon és nekik beszélt az

evangéliumról' Az érdeklődők később FabókJános házában gyűltek össze. Négv nő, Róza
Mihályné (Szikora Erzsébet), KissJánosné (SzikoraJulianna), MajdányiJánosné (Rendek
Erzsébet) és Buzás Mihályné (Kiss Mária) megtért. Seres Sámuel kiskunhalasi lelkipásztor a

vásártéren lévő r,ízben keresztelte meg őket 1901. arrgusztus 19-én a közel 1000 fős érdeklő-

dő sokaság jelenlétében'.
Az Albertirsai Baptista Glülekezet 1901-ben alakult meg'

aZ első

négy irsai hin-alló bap_

tista egyházba vaió felvételével.

A baptista misszió Nbertirsán ettől kezdve egyre jobban kiteljesedett, folyamatosan nőtt
az érdeklődők száma, és elindult egv csodálatos folyama| Isten növelte a g1rilekezet létszámát. FabókJánosházánál rendszeresen osszejöveteleket tartottak. Az ócsai és a kiskőrösi testvérek bátorították szolgáiatukkal az újonnan alakult g1ülekezet tagjait. Az ócsai testvérek közül Kánai Pál avatott igehirdető, Madarász János g1.trlekezeti vén, Kánai József diakónus, KánatZoltán, Kánai Benjámin, Teleki Mihály' Szűcs Mihály tobbszörjártak Irsán' Szűcs Iswán
karmester kezclte el az énektanítást. A kiskőrösi testvérek, Lúcza Isfi,án ,Lű,czaPál, TorgyikJános szlovák nyelven is hirdették az evangéliumot' mert ekkor mind A]bertin, mind Irsán sokan szlovák ajkúak voltak'.
1902-ben Nbertirsa a Pest Alsóvidéki Baptista Hitközségtől ónállósult ócsai g1ulekezet
állomása lett' Seres Sámuel helyett Szabó Andrást választották meg hitkózségi elöljáróul3, aki
rendszeresen látogatta az alberti-irsai és a felsőnyáregyházi testvéreket, látogatást tett a kórnyező tanyákon'és ő baptizáIt.
Szabó Aldrás tesmér és a fent említett testvérek szolgálatával nagyszerű ébredéstórtént' Azok az emberek, akik igehirdetésükre az UrJézust elfogadták Megváltójuknak, hitüket a mindennapokban is mesélték.Eletük példája, az imádságok, és a rendszeres istentiszteletek eredmén-veként először a csalácljuk, majclbarátaik és szomszédaik közül sokan hívők_
ké váltak.

A második baptizáláskor, 1902. mqus 29-én tizennyolcan öltöztek fehér ruhába, hos,
Szabó '{ndrás hitükről tett vallomásuk alapján alámerítse őketu. Az erre aZ alkalomra készült
keresztelő medencét Buzás Mihál-v testvérék udvarán 1étesítették.fu ünnepélyen 1500-an vet-

tek részt' FabókJános, akinek aháza otthont adcitt a grülekezetnek, nem lehetett a bemerítettek köZött, áprilisban meghalt. Nagv részlétmellett temették e16.
1902 októberében ocsán Szabó András által még öt irsai bemerítkezett. Két él,alatt har-

nrinctagú lett a g1iilekezet'.

B

] 903 tar'aszán özv. FabókJánclsné háza kicsinek bizonr.ult, ezért kibéreltéka volt csend_
őrlaktanyát. A bemerítő medencét ennek udvarán hel,vezték el, ahol 1903' május 29-én volt a
kör,etkező 21 hívő aiámerítésen.
Az összejör,eteli hely túizsírfolt r'olt az érdeklőclők nag,v száma miatt. 1904-ben a gvÍilekezet elhatározta, hog\'eg-v telket vásárol. A telken á11ó ór,odát imateremmé alakították ác.
Az első imaház itt épült fel, 1905. nrájus 14-én nvitották meg' fu ünnepélven keresztelés, úrvacsora és szerete tr,endégség is r'olt, ekkor a tagok száma már több mint kilencven'. A gviilekezet folyamatosan nör,ekedett, szabálvozták az istentiszteletek rendjét, mind'en reggel
imaórán r'ettek résztli', rendszeresen tartottak hitközségi értekezletet". l903-ban egv nőiest_
r'ért a gytilekezet szolgájának választottak". 1906-ban cliakónussá avatták Buzás Mihálvt és
Farkas Már tont.
A vasárnapi iskolában 1903 áprilisától tanítottak g1,ermekeket a Biblia ismeretére,'.
Jellernzi a hívők lelkesedését, hog]' nemcsak otthonukban és a községben voltak bátor
bizonyságter'ők, hanem a körnvező telepiiléseken is hirdették Isten örömüzenetét. Az 1901ben alakult énekkar 1903+ól Beharka Pál (1B7+1943) vezetésér'ei négy szólamban énekelt.
1905-ben Abonyban szolgáltak egv benerítésen: aZ odalezető ítton, a \,onaton is énekeltek.
odaérkezve eg-l kár,élrázat béreltek ki, hogv abban hirdessék az evangéliumotla' Monoron is
eredményes volt a misszió: 1907-ben alakult meg a g,rülekezet,,.
olyan lelkesek voltak az első tagok, hogv egr' bemerítési iinnepélyen a szabadban tartottak istentiszteletet a község külonböző pon1jain, ezután szereteh.éndégségenvoltak egr,utt,
egészen reggelig' Senki nem volt álmos, az énekkar és az akkoriban alakultienekar nagl:'hér.

r,e1játszott'n.

A dirramikus fejlődést lán,a 1908-ban Szabó András Ócsáról Albertirsára költözötc', aki
abban az ér'ben az első európai baptista kongresszuson, Berlinben is részt vett 54 maglar küldött között''. Munkásságához kapcsolódik 1908-ban az albertirsai gnilekezet önáilóÍörzetté
szen'ezése a monori és abonvi állomásokkal ery.titt. Szolgálata l'-"o-á'-, alie pár év alatt a kórzet új állomásokkal gazdagoáott: Nag1,151or'l, Nváregyhaza, Zagn'arékos, Sálnok' ami újabb
lerrclületet adott a missziómunkárrak. Az ének és a zenekar, előbb vonós, később fírvós hangszerekkel felszerelve a misszióállomásokcln szo1gá1t.
Szabó András r'ezetésér'el1909-ben a g,rülekezet elhatározta az űj tmaház építését
az
1907-ben r'ásárolt telker'r. Ezzel kapcsolatban rendszeresen imaórákat tartottak és adakozimaház építésea közsés életébenis igen kiemelkeclő eseménynek számított, a helyi
3.k'". {z
lakosok köztil is többen segítettékelkészíteset'A templom alapkör,ét lÓ10 áprilisában helyezték el, és igerl rölid idő alatt felépült a korszerííépítészetimegoldással, salatbeton srerkezettel készült épirler.
Az inraházmegnyitásjelerrtőségét muta1ja, hogv az lg10. augusztus 20-án megtartott ün-

llepségen Udvarnoki András, Csopják Attila mellett A. F' Vikingkanadai és Befort ]ondoni
prédikátor, r'alamint Preuss Lqos rrémet igehirdető is részt vett'-Beszédet mondott még Feinsilber Róbert, aki 15000 korona kölcsönt aclott az építkezéshez:''22.AZ első bemerítéíaz új
inlaházban 1910 októberében tartották 9 főr,el',.
. 1911' augusztl_ls 20-án hálaacló napot tartottak a $.Lilekezet első 10 évéért.Az alapító
rlés\' níj szeretetből rr-regvendégelte a s1ülekezetet. AZ őket baptizáIó Seres Sámuel tortoitu
n
délelőtti igehirde tést. Ez alatt a l0 ér, alatt éppen százöfi,enen léttek a hel-vi g-r,ulekezet tagiai''.

i991-ben az tmaházlnk átépítésekormegtalálták az alapkőben elheli,ezett okiratot'
Ennek teljes szövegét idézzük:

,,A Te országod öriikre fennálló orszó,g,

és a Te uralhodá,sod nemzedékről nemzedékre.''

Zsoltároh 145:13.

EMLÉKIRAT
alkalmából' A g1uleaz alberti-irsai baptista gnilekezet imaháza építésének
kezet első tagjai, négy nő, kik felr,étettek és alámeríttettek 1901. év aug. hóban
Seres Sámuel gyulekezeti vén által. A második alámerítés tórtént 1902. május hó
29-én, mikor -a. ts egyén merítk ezeLt aláSzabó András által. Az Úr pedig szaporította a g1ulekezet tagjainak számát az üdl'özülendőkkel (Ap. Csel. 2, 47 ) anni'ir a,
hogvjelenleg a g)ülekezet egyszáznegy'en tagot számlál.
A g1.trlekezetjeienlegi vezetői: Szabó András hitkózségi vén, Farkas NÍárton
és Buzás }tihály diakónusok. A g1uiekezet állomásai: Monor, Felső-Nyáregyháza,
Abon1,, Nagykőrös

és Szo1nok.

Az építkezésmegkezdődött 1910. április hó 5. napján. Epítőmesterek: WagnerJános és Pálhegyi Isn'án. Az építkezésiköltségek közadakozásból és küion ajánlott adományokbói'
Kelt Alberti-Irsán 1910. [y jílniusban
írta: Szabó András

Az albertirsai első baptistáknak a község elöljárói és egTes eg,vházi r,ezetők ellenséges
nagatartásával szemben kelle tt képviselni elveiket. A kiskőrösi LttczaPá7tmisszióÍrtján csendőrök ellenőrizték, majd békénútjára engedték". Akadál)'ozták a temetéseket, mert nem engedték meg, hog,v a baptisták a falrr eg1,házi temetőjében prédikáljanak, vagy énekeijenek'n.
Míg végül l912-tő1 külön baptista temető iétesítésérekerült sor''.
Sokan az evangélikusok közril lettek baptistává.Jankó K1roly, az irsai evangélikus le]kész
íw emlékezett erre az időszakra: ,,l900 körül kiskőrösi vándorprédikátorok tűntek fel Irsán
is, a szektárius mozgalmak történetében jól ismert módszerekkel elégedetlenséget színán a
hívek között, az ősi elangéliumi egyház eihagyására csábítgan'án őket''2s.
Előfordult az is' hog1'a r,ásártéren 1ér,ő r,ízbe ismeretienek pelp,'át szórtak a bemerítések
nregakadályozására, ekkor a hívők kosarakkalleszedték a pelwát, és folvtatták a bemerítést.
Az ehhez hasonló esetek eikerülésére a tesn'érek kérésérea következő alkalmakkor csendőrök őrizték a vizet'
A szabad r,allásg,vakorlásrói szóIó törvénv (1895. évi XLIII. tön'én-vcikk), és a baptisták
1905-berr történt állami elisnrerése után (t'7092 sz. \rKM: rendelet Lukács Gyorg,v miniszter
aiáírásával) csökkent az egyházak ellenérzése a felekezettel szemben''.
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A GI'ULEKEZET TovÁBB NÓ\'EI{JDIK
1911-1%9
Hasonló a menn1ek országa a mustátmaghoz;
ez hisebb

ugan minden magnál,

de

amikor

felnő, nag1obb minden aetemánynél.

Máté 13:31-32a

A g1rlekezet kezdeti robbanásszerű növekedése után a köl etkező években sem állt meg a fejlődés. Irsán eg_l'mást kör,ették a bemerítések,a hel1'i gvülekezet ekkor már elismerést kapott
a község polgáraitól is' A korzet központ;aként eg\.re növelte körzeti állomásai számát. Az új
állomások megerősödr,e Írjabb korzeteket hoztak létre. Az akkori töreklések a g1'Lrlekezetplántálás modelljeként is igen figyelemreméitóak.
1911-1912_ben a g,vülekezet tagjai, az énekkar, a fírvószenekar sorra látogatta a körzet

á1-

lomásait, és elkísértékmisszió útjaira Szabó Andrást Hér'ízgyörkon', Kecskeméten', Ullőn,
Monoron', Nag,vkőrösórl* és Nyársapáton'. A kecskeméti gülekezet is csatlakozott a körzethez, ahol az ének- és zenekar szoigált az imaházmegnr'itáson' '
191Z_berr két cliakónrrst a\rato|t Ucll'arnoki András, Kiszeli Beryámint és Csajbók Ist\'ánt', a másnap tartot't körzeti 5{í1ésen aZ utóbbi testvért téli munkásnak választották.
. l913-barr megalakttlt a Dtrnanrelléki N{isszió Egvesület. Napító tag1ai Br"rdapestről,
ocsáról, Irsáró1, Dcjmsöcl_Dabró1, Kiskőrosrő1, So1n'adkertrő1, Kiskr.tnhalasról érkeztek'.
Tijbb évi álciozatos, kozös szolgálat után Szabó András, a korabeli r,isszaemlékezések sze rint, 1913' jírliusában búcsírzotra zokogó g'ülekezettől' Kispestre költozótt Csopják Attila
me1lé"'
E'g1' ér,ig tarlulmán1úton volt
igehirdetői
szolgálatot Farkas MárLondonban, a Regcnt Park College-ban. Tár,ollétében az

1913-tó1 Baranr,a\' Ntihálr'lett a

grilekezet lelkipásztora]"'

ton látta ei, akit ebben az élben g-,viilekezeti l,érrrléavattak.
Baranva\'Mihálv 1914-berr, az első liláglráború kitörése előtt hat héttel.jötthaza, i[t ar,atták lelkipásztorrá l91 4. not etnber B-án. A háborít él ei alatt a g1'rriekezet tagait bátorította, r,igasztaita. Kiilönleg'es lelki ajándékkai rendelkezett, azokbarr az időkben' amikor erre nag\'
szükség volt: több síró asszonynak nlegrnondta, hog1, haiottnak hitt fér.1e é1 és a férfiak r,alóban hazatértek.
fu első lilágháborír érzéken\,enérintette a 5ulekezetet, meft az ének és zenekar férfi
tagjainak nagl'része a harctérre került. NIégis Isten kegr,elméből a háborús élek alatt majdnein minden ér,ben volt bemerítés"'
1915-ben a Békehírnök megjelentette a katonaságlroz ber'onrrlt irsai teswérek nél'sorát:
Bánszki Ferenc, Brankovics János, Brankor,ics Fái, Buzás Miháil', Czernran János, Czerman
Pá1' Czibula.|ános, Czibula Mihálr., ErősJános, Fabók Pál, Fabók Pál, Hering Mihál'v, Horváth
.|ózsef, Hr"rszár.|ános, Kemenár Márlorr, Kondri Pái, Kukucska Pál, Lebanov Mihály, Pallaga
Nttihálv, PálinkásJános,

rok

SchneiderJános, TiliineerJános, ZátrokJános, Zátrok Márton, Zát-

N{ihá1-v''.
Nég-r, i{ú 1rősi halált halt: Kondri Pál, Fabók Pál, Zátrok[ános, Zátrok Márton'
A főjeg,vző feil'rír,ására, az I. r,ilágháborúban elesett aibertirsai hősök emlékéreállítan-

dó emlékrnííköltségeire a község lakosai mellett a gvtilekezet tagjai is adakoztak'3. 1923. má-

jus 6-án ökumenikus istentiszteleten avatták fel a rnai Luther utcai óvoda falán látható em1éktáblát.
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Czerman.}ános (1891-i961) a harctéren is tapasztalta az imádság erejét és
lehetősége nvílt bizonvságter,ésre a katonatársai felé. Elnrérr,veiről a Békehírnök't
lapjain tr"rclósított' ,*A. magyar ének és zene fejlődése Szibériában'' címmel Íblvtatásokban megjelent írását'u olr,asr'a Isten szeretetét csodáIhaqjuk meg, aki még a legkegyetlenebb heh'zetekben sern hag{a rnagukra azokat, akik hisznek benne.
l916-ban a harctéren lévő Czermatr tesmér hír,ő katonatársair'al egyritt elhatírrozta, hog,v énekelni fognak. BaratrvaY testrlér küldött nekik e5,EvangéIiumi Karérrekest (1911-ben adták ki, CzermanJános szerzeménye is rnegjelent benne). Haclifogságba kerültek' mindent elvettek tőlürk, de az énekeskörrp'megmaradt. Citerát
is készítettek, a húroknak a leszakaclt telefonvezetékeket használták. Fogolvtársaikrrak és őrizőiknek is kellettjátszanittk, később mégjobb hansszereket készítettek
saját kezűleg. CzermanJános szerint a fbgságnái sokkal rosszabb, ha a lélek a fogoly. Eg1, év múlr'a súl'vos betegen Petropavlovszkba került, ahol meglátogatta őt
Alexor,ics C.vörgv, aki hegedííjévelsokszor szolgált Irsán. A rendkívrili találkozás
erednrén1,ekéntCzerman.|ános és Alexovics György kózösen tanították az énekeket a hei,vi baptista g1.Lilekezetben, aminek alapitő tagjai lettek. Több helven Szibériában énekkart és zenekart hoztak létre, így Buganovszkbanln, UsztYka-menogorszkban''. ,& Evangéliumi Karénekes énekeit fordították le orosz nyelvre. Kukucska PáIlai eg1utt szolgáltak. Szibériában családot alapítottak, és r'elük eg.y.-ltt
tértek haza 1930-3l-ben'8. 1960-ban levelet kaptak a szibériai testvérektől, akik
még akkor is háIás szír,vel emlékeztek rájuk.
Baran,vay tesffér igen eredménves munkáIkodása alatt 1919től hittanórák indr.rltak Irsán'o. 1921-ben megalakult Cegléden'" a gyülekezet, majd 1923-ban Pilisen.

192l és 1930 kozött Irsa körzeti állomáshelvei r'oltak: Pilis, Monor, Abonv, Cegléd, Szolnok, Káta' Hosszúberekpéteri, Gomba, Nagykőrös, Nyáregyháza, Ullő, Vasad, ZagI'arékas''.
L923-től Szolnok és Zag1.l'arékas körzeti állomás a törökszentmiklósi körzethez tartozott]:.
1920-ban Baranyay Mihályt a MagYarországi Baptista Gyulekezetek Ször'etsége a misszió
bizottság utazó titkárává l,álasztotta és 1923-ban három évre az Amerikai Egyestilt Nlamokba
küldte tanulmányútra. Baran-vay testvér 10 évi munka után búcsúzotta gyülekezettőI, ]'923
szeptemberébe n'
Nagyon szerette a gyülekezetet, a tesNéri kapcsolat továbbra is fennmaradt. Batanr:av
testvér rendszeresen írt ler,eleket Amerikából, majd hazaérkezése után is többször ellátogatott lrsára. Farkas Márton g1'ülekezeti r,én folvtatta a munkát, aki hirdette azigét, pásztorolta,
irányította a kozosséget".
1924 novemberében Fodor Lajos prédikátort avatták fel, aki abban az ér,'ben fejezte be
teológiai tanulmányait''. A számos körzeti állonráson rendszeresen szoleáltak, Gombán" és
Tápiósrilvben evangélizáltak.
Errő| az időszakróI így tudósít a Kürt címííi{úsági lap: ,,Szép, mozgalmas a g-rülekezetr
élet, sok fiatal van' az énekkar nagyszámú. Fiatal lelkipásztorukkal igen szép élénkségettanÍrsítanak a misszióban. Az a remény, ho$ a misszió terén nagl'eredménveket fognak elértri'''''.
1928-ban Irsán 147, a kilenc körzeti állomáson összesen i35 g1ulekezeti tag volt, ami egr'titt
2B2 főr,el jelentős körzetet alkotott2'.
Nagy eseménv volt 1925-ben Pilisen, ma,1d 1928-ban Monoron" azirlaháznregnvitás. Irsán, az imaház melletti telken lelkipásztorlakás épült, az ezt megel őző időszakban az imaház
kisterme feletti emeleti rész adott otthont a lelkészeknek.
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Többen a tagok közül a g1ülekezetnek adományozták házukat. Iw tette ezt Micsinai.iános és felesége, akiknek saját gyermekük nem lér,én,hat g1'ermeket fogadtak örökbe'
Ahazat a g1üIekezet eladta és árát teljes mértékbena kiadásokra fordították. Áház árát
részletekben fizette ki egy rászoruló irsai polgár, a glúlekezet íp tudott segíteni rajta.
A Micsinai házaspárnál dolgozott Kólja EIek és felesége, Fodor Margit is, akik később kivárrdoroltak Brazíliába és a Sao Paolo-i magvar baptista gr'ülekezet alapító tagjai lettek, harminc magyar társukkal egütt.
ot ér, szolgálat után 1929 augrrsztusában búcsúzott Fodor Lajos lelkipásztor, aki, szemináriumba ment Hamburgba"' Farkas Márton állt a pülekezet éIénaddig, míg 1930 novemberében Cserhalmi Imrét Irsán felavatták lelkipásztorrá.
A misszió í1jabb lendületet vett, amikor a fiatal pásztor igyekezetét CzermanJánoS vezette i{úság ének- és zenekara lelkesjátékával egészítetteki. A g1ulekezeti élet igen pezsgő lolt'
eg1,mást r,áltották a szebbnél szebb ünnepél,vek, amelyeken sokan részt vettek a barátkozók
közül. I{úsági napokat tartottak, megalakult a pengetős zenekar. Evente november első napján tartották meg a hálaadó ünnepélyt, amelyen rendhagvó módon rendeztek gyűjtést az árr'aház és a menházakjavára: süteményt sütöttek és azt e1ár_r,erezték, amire minclenki licitáIhatott3.. Telente evangélizáló napokat hirclettek, többször volt meghívon előadó Baranyay Miháiy. 1935-ben jubileumi napokon ünnepelték meg aZ imaház építésének25. édordulójác'.
A népegyházi ielkészek is jóindulatú magatartást tanúsítottak a missziómunkával szemben. A község elöljárósáeától
énekkarunk éveken át meghívást kapott a nemzeti ünnepél,vekre. Az irsai Zöldkereszt egészségház felépítésénektámogatására jótékonysági ünnepélyt tartottak imaházunkban.
A korzeti gyűléseket évente mestartották, PusztatenYő is korzeti állomás lett, majrl később Törökszentmiklóshoz
csatlakozott. 1939-ben a monori g1'trlekezet onállósult.
A II. világháborÍt embertelensége, a légitámadások, a harcok nem kerülték el Irsát sem.
Riasztó események történtek községünkben' A svülekezet férfi tagjainak nagy része a fronton
volt, közülük sokan fogságba kerültek, vagy munkaszolgálatra l'itték őket. G1ülekezetünkből
egy férfi halt meg a II. világháborúban: ZátrokJános. Akik itthon maradtak,'azok féltek az utcán mutatkozni, mert őket is eh'itték munkaszolgálatra. A közel 109 tagú izraelita hitközsés
tagjait gettóban külónítették el, majd haláltáborokba úttékőket, alig húszan tértek r,issza közülük''' Cserhalmi (Friedmann) Imre is veszél,vbe került zsidó származásamiatt. A gvüIekezeti tagok aláírásukkal biztosították támogatásukról, így az ők és dr. Somogvi Imre közbenjárására nem vitték el. Ezekben a válságos időkben minden nap volt imaóra az tmaházban, és
azok az irsaiak is jóttek az imaterembe, akik máskor biztosan nem tették volna ezt.
A háború befejeződésével négy évi szünet után, 1946-ban újra találkozott a körzet testvérisége:a ceglédi, a pilisi' a monori és a tápiósülyi tesméreket üdvözolhettük imaházunkban". 1946-ban alaktrltak meg a missziókerületek, Albertirsa a Budapesti Missziókerületbe
tartozik.

A község életénekaktív szereplőjeként Cserhalmi Imre az albertirsai pedagógus énekkart tezette'r.
1946-ban Cserhalmi Imre 16 évi szolgálat után köszönt el a gyülekezettől.
1946-tó1 1947 augusztusáig Farkas Márton látta el a g1,rilekezet vezetését.
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xÜrsÓ SZoRoN GATttTÁs, nnrsi uncBnosÖoÉs
1947-1989
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aá,lasztana el minket
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Krisztus szeretetétől?

tr$omoruság, aag) szlrlnlyattatás.. . ?

Róma 8,35
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II. világháború elmúltával úgy tűnt, hogy az eg1'házi hitélet zavartalanul folytatódhat. Mégis a következő években a 91üiekezetek életétnegatívan befolyásolta a nagy- és kisegyházakra

nehezedő politikai nyomás. Az istentiszteletek rendben folytatócltak, de nem volt lehetőség a
nvilvános evangéIizációkra, ezért a baptista g-r'ülekezetek tórekedtek az eg1'más közti kapcso_
latok kiépítésére,és a gtülekezeteken belül a hít,ők hitének megerősítésére'
1947-ben hívta meg pásztorául Kiszely Ferenc derecskei lelkipásztort a g;'úlekezet', aki
itt 1949-ig szolsált. Ekkoriban az istentiszteiet r,asárnap délrrtán 3 órakor kezdődött, amit az
if3úsági óra kovetett. Ezrrtán a g.vülekezet tagjai, Csárdára, Mikebudára, a családok házaihoz,
főként KissJánosnéhoz és a Homokrészi iskolába mentek. ott folvtatták az éneklést, a zenélést' A szomszéclok között szolgáltak najclnern minden r,asárrlap és hétköznapokon is, Felkeresték házaikban ismerőseiket, hívogatták őket. A közösség körrnyíízenei arculatát élekre
meghatározta az öttagú Egrüttes, amelv kísértea közös énekeket, illetve a missziós alkalmakon szolgált.
Ez alatt az tclő alatt került sor a kitelepítésekre Csehszlovákiába, nagl szon}orÍrságr.rnkra
tizene$,glrilekezeti tag haglta ei otthonát.
1950 novemberéberr N{a5'ari Lászlót ar'atta lelkipásztorrá Baran1'aY Nfihálv testr'ér'
l951-ben taftotta meg a 110_i20 berner'ített tagot számiáló gülekezet megalakulásának 50
ér,es jubiieurni

rinnepségét. igen mozgalt-riasak r,oltak mind a l'rétköznapok, mirrcl a r,asárnApok" Jellemzi a buzgóságukat, 1rog' majdrlem minden este összejöttek az ima]rázban, isten-

tiszteleten, imaórán, étrek_zenekari próbákon és i{íisági órákon.
Naqv esemény \roit, amikor énekkarrtnk 195B. clecember 1jén a Magl'arorszáei Baptista
Epház köz$íílésénekrnegnyitó istentiszteletén énekelt.
Isen éiénkvo1L a wiilekezeti élet ebben az iclőbcn is, esymást köiették a tnissziór_ttaL
Nagr'dobosra, Kispestre, Klrcagra, Berettvóújfaluba, Tápiósülvre, Nagvkőrösre, Fótra, Törökszentniklósra, Derecskére, Rákospalotára, Saigótarjárrba'. A gvülekezet teológiai hallsatókat
fogadott' grniiekezetek szolgálócsopor1jai jöttek hozzánk' A körzeti misszióá]iom1rsokotr' Pili_
sen és Cegléden is jelentős előrelépések történtek. Vasárrrap dé]utánonként az ifiírsáui óra
r_ltán Pilisre mell[ aZ iÍ.1úság és ott is ter,ékelr-vkecltek, majcl eztltán késő estóbe nvírló énekóra
kór,etkezett, amire pedig a piiisiekjöttek át lrsára'
1959' nor,ember 8-án Barattyav Mihál-v Albertirsán iinnepelte meu szolgáiata kezdésérrek 45. és ijt ér,mírlr,a az 50. éles ér,fordrrlóját.'
Mag1,ari LászIő szolgálata alatt megszilárdultak kózösségiink ökr_rmenikus kapcscilatai,

közos imahéten és reformáció emiékiinnepél1,en Vettünk részt az evansélikus és reformátr_ls

tesh'érekke1.
1960-barr az imaház építésének50 ér,es jubiletrmán istentiszteletet tartottunk, amin Baranr'ai Mihál-v, Cserhalmi Imre, Há]ó Gl'ttla, Magyari LászIő, Nagr,Zsigmond hirdetett igét'
Roszík Mihálv evangélikus és Dr. Kor'ács Sánclor református lelkész átadták üdr,özletüket.

i963 márcitrsában tizenhárom éli szolgálat r.rtán búcsírzott Mag1'ari LászIő lelkipásztor
a g1ülekezettőI. oláh Lajos üg-vintézőként sesítette a prédikátorhír'ást' 1963 decemberében
Tóka Gr.ula beiktatására került sor.
Imaházunkba sok lelkész hircletett tgétaz ország több g1ülekeZetébőL Teológusnapot is
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tartottunk. Stelkovics Lajos lelkipásztor Albertirsára költözött

1969-ben, és 1973-ig az isten-

tiszteleteken aktír, résztvevő l olt"
A köIcsönös 5ülekezetlátogatások során sok vendéget fogadtunk, és még felsorolni is
nehéz, hog1 hány gytrlekezetben szolgáltak az albertirsaiak, az énekkar vagy kiselrb szoIgálócsoportok így a zene-Együttes és a Tóka Gyöngyl'ér, Tóka Szabolcs majd BánszkiJánoS VeZetésévela hetvenes években alaktrlt ígéretesi$úsági kórus.
Megemlítünk néhány g1.Lrlekezetet a teijesség igénye nélkül _, ahol szolgálttlnk:
ocsán, Pestimrén, Tahitótfaluban, Salgótarjánban, Pesterzsébeten, Csömorön, orgován,r"
ban, Dömsodon, Pestlőrincen, Tápiósülyben, a nyáregyházi er,angélikus g1'rrlekezetben, Szamosszegen, Nyíregyházán, Erden, Székesfehérrlárott, Téten' Pécsett, Debrecenben.
Kiimelkedó-esemény volt 5ulekezetűnkben 1971 márciusában a Központi Énekkar
hangversenve' Nag'v hálára adott okot, azl97Lben meeépült első orgonánk.
1976-ban egtritt ünnepeltünk Fazekas nénivel, aki századik életévéttöltótte be,
Az egész országot nregmozgató Billy Graham evangélizáción tóbben Irsárólisjelen lo1tak T'ahiban' i984júniusában eg,v amerikai énekkar és harangzenekar szolgált nálunk.
1984-ben Tóka Gyulát meghívta pásztorául a siiiysápi grlülekezet, aki szeptemberben
búcsúzott az albertirsai gRilekezettől, melynek 21 élig volt pásztora.
19B4 decemberétől Nemeshegyi Gyula n1ugalmazott lelkipásztor idejében újra felélénkültek az ökumenikus kapcsolatok. 1985-ben tinnepelte a g.vülekezet fennállásának 85. és
imaházépítésének75. ér'fordulóját.
Ernlékezetes misszióutak köletkeztek Balatonszenresre, Körösszakállra, Beretryóújfaluba, Rákosszentmiháli'ra, Vanvarcra. Asztalos Imre rákosszentmihályi lelkipásztor ügyintézőként segített a lelkészhír,ásban' László Gábor nagyclobosi ielkipásztort hír'ta mes a püiekezet,
ígr' 1987. április 1-tői ő lett a lelkipásztorunk.
19B3-tó1 építkezésekkezdődtek, anrelyek g1'Lriekezetünk tagja, Czibula Zoltán építész
terr,ezésével valósuitak meg' o községünkben és az ország több pontján is tenezett templomot, ór,odát, iskolát, családi házakat és egl'éb létesítrnényeket'A következő fejezetben olvashatjuk beszámolóját erről az időszakról'

'

-

Czibula Zo|tán:

ÉpÍrxnzÉsnx
1983-1995

Mindny(ljuh klhét rlna i'ndíLotta az Istett, hog
tnenjenek e], és építsók Íel az Ur ház(tt.

Ezsdrás ]:5/b

Az albertirsai gr,ülekezet 100 éves mírltjának a kílulállók számára is jól érzékelhető korszaka
i olt az eirnúlt közel 20 ér'es idószak, melyet a g1rrlekezet anyagi ere.1ét megpróbáló, létszámához képest megerő1tető építkezésekjellemeztek'
NIi, baptista híl ők a többi keresz$'én emberrel eg1utt valluk és bizon.vságot te szünk arró1, hogy mind egr,éni, mind közösségi élettinkben mestapaSZtalói r,a$unk Isten vezetésének
és gonclviselésének. Ezt láthattuk elődeink életében és ennek átélői lehetiink ma is.
Isten gondr'iselésénektekintjirk, hog 1983-ban eladó volt az imaházunk közvetlen
szomszédságában 1ér,ő építésiteiek, melyet 140000 Ft-ért mep'ásároItunk és elteneztük,
hogv a korszerűtienné r,ált, felújításra r,áró lelkésziakás helyett egv újat építÍrnk'A terr'ek elkészülte után 1984 augttsztusában megkezdődhetett az építkezés.
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Az Úr nevében elkezdett rrrunka igei gondoiata ez lolt: ,,Haaz Ú. ne,,-' építtaház'at,

hasztalan fárad ki építiazt|" A g,vülekezet jól tudta, hogr rnilyen áldozawállalásra t'an sziikség
és saját erőből csak több ér,re tenezett tnunkár,al r,alósítható meg aZ éptilet. Az á1cIozat 1ő
kedvből, Isten iránti hálából fakadt, és enrrek eredrnén,veként több mint B00 000 Ft anr'agi ráfbrdítással és nagvon sok fizikai tnunkár,al elkészrillretett az éptilet. Néhánv kir,étellela ktilonböző szakmunkákat és segéclmrrrrkákat a g1'ulekezet tagjai végeztéknag-y szorgalommal, lelkesedéssel. Kiemelkedő r,olt a beÍ'ejező nirrnkák során LászIó Gábor tesn,ér helvtállása, aki ebben az időszakban lett g1'iilekezetünk Í1j pásztora.
Az éptriet megnyitása 19B7. decernber 5-én \:olt, amikor l_rálaadássalr,ehettÍrk át Isten keösszzébőIáldozatunk, munkánk gl.timöicseként a korszeríí,alápincézett és tetőtér beépítésíí
komfortos családi házat.
Alig fejeződött be az Írj lelkészlakás építése,1988-ban Í1jabb építési16nl gondolatai érlelődtek. fu áldott emlékű elődeink példás áldozatár,al 191O-ben felépítettimaház erősen leromlott. Az éptllet salakbeton falai, az ablakok és burkolatok olyan állapotba kerültek, 1rog'
azok mielőbbi cseréje r'ált szr_ikségessé. Már korábban is látható r'olt, lro5.'a kialakult hel1'zetben csak eg_r átfogó Í'elírjításYezethet eredménvt'e. Ezután egt' alaposabb vizsgáIatra keriilt
sor. Kikéne az egyházunkon belril mííködő EpítésiBizottság - személy szerint ifi. GereJózsef
testvér _ r'é]emétrvétis, az a döntés születe tt, hog,l késztiljön egY olyan terr' amelv magába Íbglaljaazimaház teljes átépítésétés korszerűsítését.Ez a javaslat a 91ülekezet elé tár'r,ajó r,isszhangra talált és e sorok írója kapta a megbízást a tenezési feladat elr,égzésére.
A tenlezési Í'eladatot és az építkezésanyagi forrásairrak megkereséséta g]ülekezet e$'séges szír+el hel,vezte Isten kezébe, Tőle r'ána a segítséget és a vezettetést. Isten nem késett a r'álasszal, meghallgatta imádságainkat, bátorított és reménvséget adott. 1990. április 22-én tanácskozás keretében a g,r.tilekezet tagjai megismerték aZ elkészült ten'eket, meg.litatás és r'élemén1-ezésutátr a gnilekezet egyhangúlae döntött a megralósításról'
A Biblia tanítására éprilő gülekezeti életürrkben az ítgyner'ezett hármas eg)"
ségnek - igehirdetés, keresztség, ítnacsora - meghatározó szerepe \ran. A ten'ezés
során fő Szempontként kerr-rlt előtérbe a szószék, a bemerítő mecletlce és az ítrasztala ellrel,vezése. E hármas egT,séget elemenként nör,érryi orrramentikákkal díszi
tett kerámia burkolat teszi a hell' szellenréhez méltór,á. A kerámia burkolat zsíírize tt m íír,észetialkotás, Pan nclnhalm i Zsuzsa keramikus míívészmunk{'j a.
A belső tér alakításában kienielésre került az igehirdetést szolgáló szószék, ezzel
hangsírlyozva az Ige közporrti szerepét. A légiesen könrr,víí fakereszt elhel1'ezése összpontosít3a az igehallgató fis'Velmét az igel'rirdetésre ésjelképesen az ég felé nlr"rtat'
AZ istelltiszteleti alkalmak azt az áhítatot és közösségi eg1úttlétet kell, ho5'.jclensék, ame]v mindenki számára eg,vértelnrííés minden félreértéstőlrnentes. Elrnek
e$.ik fontos eleme a bemerítő medence elhelvezése. A lehatároló falak elrejtik a nedencéből r,izes nillában kilépő hin'allőt, ezze\ megőrine az ünnepi aktus rnéltóságát.
A medencéhez kapcsolódva a brrrkolt fal mögött külön női, illen'e Íérfiöltci
zőt alakítottr-rnk ki. Ez a helyiség többfrrnkciós, mely trem csak a bemerítéskorlátja
el feladatát, hanem a gtilekezeti grakorlatba beillesztett szeretetvendégségkor is.
fu istentiszteleti alkalmak zavartalansága érdekébene vermekmegőrző éptút
ril'egfallal. A sajátos baptista gr'akorlatrrak rnegfelelően kiegészítő és kiszolgáló,
cSoportoS foslalkozásokra alkalmas helviségek épiiltek.
Az épiilet külső rnegjelenésél'elis bizolrvság<-lt tesz a korábbarr lakóház-formába kérryszerítettbezártsás f'elolclásáról, az előítéletektőI felszabadított' nvitott g.tilekezeti 5akorlatról.
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Az építkezéstörténetéhez r'isszatérve: A gyüIekezet ismét tudta, hogy erejét meghaladó
feladat előtt á11, mégis bízott Isten hatalmas erejében, hittel tekinwe ajövő felé.
Megkezdődtek az előkészületek. Számot vewe anyagi erőinkkel, az építkezéstl991-ben
kezdtük el és néCI éves ütemezésselr,alósítottuk meg.
Célg1-ííjtéstszenreztrink. Jól tudtr-rk, hog,v a magunk anyagi ereje kevés, de bíztunk Isten
ígéretében,amel,vet csodálatos módon tapasztaltrrnk az építkezéssorán.
Saját erőből, eg,véni adornán1'okból gazdálkodtunk. Rendkír'üli módon tapasztaltr_rk a
gyrrlekezetben kibontakozó áldozatkészséget. Isten mindig a novekvő feladatokhoz igazította
az adakozást Az első előkésziileti ér,ben 123 500 Ft volt az éves adományok összege. Az rrtolsó
évre fokozatos nör,ekedéssel 586 500 Ft-ra emelkedett' Hasonló móclon történt ez a gyrllekezeten kíruli aclomán'vokkalis. Az incir_rláskor 21500 Ft, a befejezés évében 170000 Ftvolt a
g1rlekezeten kílüli eg1éni adomán,vok értéke'Hálás szín'el fogadttrk az országos tesn'ériség
összefogásából aclódó közel ] mil1ió forintos támogatást.
AzUr az an,vagr forrásokat is biztosította: lehetőlé tette a keclr,ező feltételííkölcsönt.
Dr. Viczián Jánoi testvér, akkori egr'házelnöktrnk és munkatársai segítségévelaz IMÉKA
(ImaházépítésiKölcsönalap) részéről lrosszít lejáratír kölcsönt kaptunk. Ez a segítség rs a legmegfelelőbb időben érkezett.
Jóleső érzésvolt tapasztalni, hogt,kis közösségiink nagl építkezéséta közsés is figvelemmel kísérte.Istentől rendelt ntunkánk segítéséhezenberi szír,ek n'víltak meg és adományozó
kezet nyÍritottak. Tapasztaltuk az alberti és rrsai evalrgélikrrs g ülekezetek testr,éri segítségétés
az Nbertirsai onkormán-Vzat anYagi támogatását is'
Az anvagi áldozatok mellett rrem kisebbjelentőséggel bírrlak azok zr kétkezi munkákban
megn,vilvánuló áldozatok, amelyek a négv ér,során segítettéka falak emelkeciését. A több ezer
munkaóra, amelr' az ér,ek során beépiilt az éptiletbe igen jelentős értéketképr,isel. Csak nélrán,v olvan területe r,olt az építkezésnek,anrit kü1ső szakenlberek igérr-vber,ételér,el olclottunk
meg. a többi mind saját kir,itelezésben késziilt.
Csodáliittal ós hálával tölt el bennÍitlket az, hogl'az Úr olvan lelkipásztort helyezett $ülekezetiinkbe I'ászIó Gábcir személ-vében, aki a munkák oroszlártrészétr,á1ialr,a, hozzáértéssel,
kétkezi munkájár'al jelerltős rrrértékben hozzájártit a szépen kir,itelezett épüiet megr,alósítá-

sához'
Isten álciása ieg,err minclazokon, akik - nerük ernlítésenéIkiil, de rájrrk gondolva _ bármilven móclon hozzájárrrltak az építkezéshez.Hiszem' hogr Isten szemében maradandót tettek. Ha a Íizikai templom es.'szer elborrtásra kerül, az' amit Istenért, az ő ügt,éért tettiink, az
beépül a szemiinkkelmost még láthatatlan, rle megmaradó és egvre nagvobbá épülő épületébe, nelybe Ist'en r,ár minclann-viunkat.
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Meú ti

testuéreim szabadságra uagytoh elhíua;
szeretetben szolg(tl1 atok eglmasn ak

Gakrta
1989-tő1 a

politikai, társadalmi

séget adtak a

5:ll

és gazdasági változások g1ülekezetünknek is nagvobb lehetőaz évben júliusban a mikebuáai kultúrház_

kílulállók közötti szolgálatra. Ebben

ban evangélizáltunk' Részt vettünk 1989. augusztus 20-án, a község eg1,ik központi helt,én
rendezett ökumenikrrs istentisztelet szen'ezésében. Többször tartottunk rrrhag1űjtési akciót.
Karácsony köze]edtével tartós éielmiszereket vittünk a rászoruló albertirsai családóknak. amit
nagy órömmel fogadtak'
1989-ben az errrópai baptista találkozón szolgáIt énekkarunkból néhány testr,-ér, ezt
megelőzően próbákat tartottak közösen három gyLrlekezet Monor, Ócsa és Nbertirsa ének_
karának részvételér'el.A konferencia részner,ői közül egy angol énekkar és eg1, amerikai i{Ílsági kórus is énekelt imaházunkban.
1989-ben és i991-ben amerikai testvérek elangélizáltak náIunk. ohio Álamból 1990ben egy amerikai fúvószenekar érkezett hozzánk.
1990től két erdélvi baptista család telepedett le A]bertirsán, ők hamar megtalálták heI1'trket közösségünkben, és azóta,aktívan szolgáinak. Akkoriban alaktrlt úná a g1u1ekezet i{úsági kórusa, A]bertirsai Baptista Enekegytrttes (ABÉxn;néven'
199l. majus i9-én, pürnkösdvasárnap, tartottuk az utolsó istentiszteletet a régi imaház-
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imaházépítésideje alatt az istentiszteleti alkalmakat aZ erre a célra átalakítoit, régi 1eIkipásztorlakásban tartottuk meg. A terem sokszor kicsinek bizon1ttlt, mégis nagvon kerlrrs alkalmakra' evangélizációkra emlékezhetünk vissza.
1993-1994-ben g1ülekezeti napclkat szen'eztünk, amely r,áltozatos programjaival megmozgatta a Ílatalokat és az idősebbeket egyaránt.
Missziós szolgáIataink folytatódtak Erden, Nagydoboson' Nábrádon. Részt vettünk a sátormisszióban, ocsán, Debrecenben, Komáromban. 1993-ban Erdélyben, a szatmárnémeti
gyülekezetben nagy szeretettel fogadtak minket a testvérek, szolgáltunk közóttük, majd kirándultunk a körnvéken. HazaÍelé a határon éjszaka megáIlítottak minket és megnézték a bőröndjeinker. de regül békénutunkra engedtei'
1995' március 25-26-án nagy ünnepség keretében nyitottuk meg felújított, impozáns
imaházrrnk kapuit' A megnyitáson RévészArpád eg1házelnök, Győri Korné1főtitkár, Nemesheg'vi Zo1tán lelkipásztor hirclették azigét.A községünkben é1ő lelkészek köszöntéseket adtak
át egyházaik ner'ében: a római katolikus Döbrössy Béla kanonok, Bárdossv Tibor irsai evangéIikrrs, Roszík Mihály alberti er'arrgélikus és Ágai Erzsébet református lelkészek'
Imaházunk megn,vitására jelent meg heiyi g,vülekezeti lapr.tnk, a Sáfár - BánszkiJános
kezdemén,vezésére_, az 1994-ben a g'rnrlekezeti rrapokra összeállított kis proeramfüzel Lrtódaként' A Sáfár azóta negr.'edér'es fol},óirat, i20 példányban jelenik me$. Glülekezeti ese-

'

ményekről tr"rdósít, közli

a ayiilekezeti tagok írásait és többek kozött Szegedi

(1923-1968) l'etseit, aki itt élt közöttünk.

deklődőknek.

Lapunkat postáZzuk az országtöbb

l(árol-v

pont3áraaz ér-

A Baptista Teoiógiai Akaclérnián tanrrló teshérek közül többen gyakorlattrkat tö1tótték

gnilekezetünkben a nvolcvanas ér'ektől kezdve általában

eg]'' ér,es időtartamban:

Bartos Zo1-

tán, i!.László Gábor, Eszes Zoltán, \rarga Sándor, Rácz Lajos, Takács Sándor, Fazakas G1.ula'
Komáromi Tibor, Matuz József.
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1996-ban képeslap készült az tmaházrőLEz éy pünkösd hétfőjénMonoron az általános
iskolában g1'til,ekezeti találkozón vett részt Albertirsa, Pilis, Monor, ocsa testvérisége'Három
éll'el később ocsán voit eg],'hasonló kezdeményezés az ócsat, albertirsai, dunaharaszti, melnori, pilisi tesnérek közreműkódésér,e1.
A zánkai jubileumi napokon, al:razal baptista misszió elindu]ásának 150. ér,fordulóján
jelen r,oltak albertirsaiak is.
1997 szeptemberében a missziókerrilet lelkipásztorai tanácskoztak imaházunkban.
A g1nrlekezeti szolgálatok (Soltvadkerten, Nagrlkőrösön, Pestimrén, Vácott) mellett n,varanta egY napot a g1.l"ilekezet buszkiránciuláson toltött eg1ütt. Megnézttrk opusztaszeren a
Feszq' körképet, VáCrátóton a botanikuskertet, a Parlamentet, a Gödöllői Grassalkor,ich kastélyt, a Páh'ölgyi cseppkőbarlangot' Isten iránti hálára indítottak minket ezek az utak a látot-

takban r,aló gyönyörködés és a közös élmények.
Izgatottan készültünk arra a nagv eseményre, amikor 1999. április 4_én a déIelőtti húsvéti istentiszteletről TV-felvétel készült. Másnap vetítették az adást az MTV1-en'
1999 júliusában László Gábor lelkipásztort búcsírztatta g1rilekezetünk nlugdíjba vonulása alkalmábóI.
Ezután egy több hónapos átmeneti időszak következett, amikor Ibdár András n1rrgdíjas
lelkipásztor volt az áliandó szolgálatter,őnk, aki azídőjárásviszontagsásaival és a fáradtsággal
nem torődve utazott hozzánk. Még további lelkészek és teológiai hallgatók színesítettékszolgálataikkal vasárnapjainkat' Ereztük' ez nehéz időszak, és összefogásra van szükség'
2000. március 1B-19-én, a meghívásnak eleget téve került sor Tenkely Béla lelkipásztori
beiktatására.
2000 júliusában új elektromos orgonát r,ásárolt g,lülekezetünk.
A N{agyar Baptisták II. világtalálkoző.ján, Nagy'áradon, 2000 augtrsztusában g1ilekezetünkből tizeneg1,en r,ehettünk részt, amely felejthetetlen és igen áldásos volt.
A \aISZ Gyermeker,angélizációs Szöletsés három hónapos tanfolyamának az alberti
evangélikrrs r,endégház adott otthont. A résztver,ők közül többen látogatták istentiszteleteinket; a tanfolvam zárő alkalmát imaházunkban rerrdezték meg.
Az építkezésekmellett a ,,lelki ház'', r,aglis a közósség építéseis fbntos szerepet kap
güiekezetünk életében.Jelenlegi taglétszámunk 67, a látogatókkal eg1utt 80-90 fő.
Vasárnap délelőttonként az istentisztelet az imaórával kezdődik' DéIutánonként aZ iqehirdetés előtt a gülekezet tagjai kapnak lehetőséget a megszólalásra, verset mondanak, bizon-vságot tesznek, énekelnek. Hétköznaponként pénteken este tartunk istentiszteletet. Lelkipásztorunk távollétében tobb testvér lállalja az igehirdetés szolgálatát'
Sokat énekelirnk a Hit hangjai baptista énekeskön1v mellett ,-A. hónap éneke'' füzetek_
ből, ami BuzásJános és Czibula Isnán általr,álogatott sok kedr,es régi és új éneket tartalmaz.
Minden évben eg,r'ütt imádkozunk az okrrmenikr.rs imahéten evansélikrrs és református
tesh'éreinkkel, kölcsönösen
látogatva eg,vmás templomait' fu aliánsz imahetet szintén ér,ente
tartjuk januárban.

Februárban renclszeresen evangélizációra hívogatjuk az ismerősöket, sokszor plaká_
t9k' meghí-vók segítségér,el. Márcir.rsban hagvományosan női csendesnapot tartunk' Május
elsején a pilisi dolinában kirándulunk a pilisi g1,ülekezettel egvütt.
Júniui r'égérr,aratási ünnepélyen adunk háláta eabonáért, ilyenkor azűrasztalátbúzakalászból kötóttjelképes ké-

ve clíszíti.

'}ugusztrrs 20-án rendszerint buszon utazik a gtülekezet a Tahi konferenciákra.
Osszel a piiisi, a monori és az albertirsai g1ülekezet eg1'mást kör,ető rlasárnapokon tart
hálaadó napokat. Az ünnepségeken há]aoltárt készítünka felajánlott termér'rvekből.

19

Minden ér, decemberében, egy adr,enti r'asárnap délután azok a tesrvérek emlékeznek
vissza bemerítésükre, akik kerek él,forduióra, 10, 20, 30 vag,v akár 50 évre tekinthetnek vissza.
Mindiejó egprtt örülni, és hallgatni a bizonyságtételeket arról, hogy Isten gyermekei me1lett
ál1 az életük minden idejében.
Havonta az első r,asárnapon az úrvacsorai istentiszteieten kenyérrel, és kis poharakban
borral emlékezünk az LIrJézus haláIára.
Altalában neg1edévénte tartunk gyulekezeti tanácskozásokat, melyen csak a bemerített

tagok vehetnek részt. Ekkor megbeszéljük a g1ulekezet vezetősége által előkéSzített tenleket
és a kóvetkező időszak feladatait. Bármely g1ulekezeti tag elmondha!a r'éleményét.Demok_
ratikusan, szavazással döntünk a felmerülő kérdésekben.
Jelenleg az albertirsai körzetbe az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyulekezet tartozik. Hálásak r,ag).Lrnk Istennek pilisi tesnéreinkért, akik ebben az él'ben tavasszalrinnepelték az imaház építésének75. éfordulóját. Er'tizedek őta azért imádkoztak, hog1, nóvekedjen a g1ülekeZet, és Isten meghallgatta őket: az utóbbi tíz évben kétszeresére nőtt a tagiétszám. Erdélvből
több család költözött Pilisre, akik aktívan szolgáInak a közösségben. Reménységre ad okot a
sok fiatal és a felnövekr'ő gvermekek az egyébként44 tagot számláIő testvériségben. A fiatalok
lelkesen szen'ezik az i{úsáei programokat. Avasárnapi iskolások két csoportban vesznek részt
a bibliaköri foglakozásokon.
A körzet lelkipásztora mindkét g1tilekezetben feladatokat lát el. Pilisen r,asárnap kora
délután és szerdán este tart istentiszteletet valamint minden hónap második vasárnapján Pilisen oszt únacsorát' Vasárnap délelőttönként a gyrrlekezeti igehirdetők vállalják a szolsá1atot. Pilisen Szilágr'iJózsef a sYülekeze ty*ezető.
Az albertirsai qvülekezet száz éves jubiletrmának meeünrreplésére késziilve 2000-ber'r
rnegalakult egvjubileumi bizottság, melvllek feladata a centenáriumi tinrrepségek szen-ezése.
Gnrlekezetünkben meerendítő esemér_rvek történtek, amelyek ajubiletrrni előkészü1eteket is
érintették:azIJrhoz' költözött BánszkiJános (1958-2000) testlér, aki sokat ter,ékenvkedett a
történelmi források keresésébenés ennek a kölr-n,nek az egt'ik ötletadója volt. AjubileLrmi bizottság lezetője, Buzás Mihály (1925-200i) tesh'ér a mennvei hazába tárlozott.
Tenkeiv Béla lelkipásztor vezetésévelés a grrilekezeti tagok példás összefbgásái,al sikeriilt össze5.{íj teni törté nelm ünk itt leírt esemétrr'ei t'
A mozaikok egl egész, rendkír,ül szírres képpéálltak össze, amelyben megcsodáIhat3rrk
Isten szeretetét ennek a g1ülekezetnek az életében és kepelnrét, nrellvel sok próbán át rneg_
tartotta az ő népét.Az ör,é le$'en a hála és a clicsőség ezért.
Jubilerrrni kiaciván,vunkban nitlcs lehetőségünk arra, hogr' nrinden szolgáló tesn'éft
megemlítsiink nér, szerint. Hálásak \,ag}unk Istennek azokért az imádkozó férfiakért és rrő'
kért, akik a 5'ülekezetünkben nem láwánYosan, hanem csendesen és alázattal szolgáltak. Rájrrk emlékezünk.

Mi, kései r_rtódok szeretnénk kihasználrri azokzrt a lehetőségeket, amelyeket Istel] lnegmutat aZ elődeink pé1cláján keresztril. A múlt tükrér-r át a jelenben kell szolgálnllnk szeletettel a gnilekezeterr belül eg'vmás Í'eléés a kír,ulállók iránt is.
Imádkozunk Istenhez nagvközségiink lakosaiért, ho5'közirliik

minél többetl tlegis-

merjék azt az isteni gondviselést, amit lni is tapasztalunk.
,u\djatok háIátaz Urnak, mert ió, mert örökké tart szeretete!'' Zsoltárok 118;1.

Dr,
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AZ ENEKKARTORTENETE
Kász a szíaem, Istenem, kész a szíuem ana,
hog1 énekeljek és zengedezzek!

Zsoltár 57:B

Isten különösképpen megajándékozta baptista közösségünk tagjait az éneklés tálentumával.
A baptista gvülekezetek,,éneklő g'prlekezetek''.
Az albertirsai gyülekezet ónek-zenei kultúrája igen magas színvonalúés a megalakulástól kezdve sajátos a története.
AZ 1901 augusztusában négy nőteswér felvételével megalakult kis g1ülekezetet gyakran
nreglátogatták a körnvékbeli testvérek' íg1, az ócsaiak is, akik már az első baptizáláskor énekeltek Szűcs IsNán kanezetésér'el. A rendelkezésünkre ál1ó ócsai és irsai feljegyzések szerint tehát az első énekkar megszen'ezése Szűcs István ner,éh ez fűződik, és egybeesik a g,vülekezet
megalaku lásával.

A glülekezet létszámban gyorsan g1'arapodott, i903 pünkösdjén a baptizáláskor már 51
tagír r,olt. Közr'etlenrrl az alámerítési ünnepélv után megalakult a négyszólamír énekkar id.
Beharka Pál (1871-1943) r'ezetésévei,aki 1905-ig állt az énekkar élén,amikclr feleségér,el
eglritt r,isszaköltözött Budapestre.
Akkoriban Nexor,ics Györg ( 1BB0-1970) Pesterzsébetről gvakran meglátogatta giülekezettinket és sok szép kedves énekre megtanította az énekkart.
Isten gondr,iselő keg.r,elme folytán azonban nem maradt vezeLő nélkül az énekkar. Beharka Pál testvér búcsúzásakor azzalvigasztalta a gr'ülekezetet, hoQv ne bánkódjanak' iranem
orüljenek, mert már r,an a gyLilekezet tagjai között ol,van fiatalember, aki folvtatni trrdja az
énektanítást'
Ígl'r,ette át i905-ben a feladatot Zátrok MiháIy (1888_1982) - alig 17 éves korában - és
vésezte hűsésesen nég1él,ig, ber,onrrlásáig a katonai szolgálatra. Ebben az időszakban Szabó
Alclrás lelkipásztor javaslatára az énekeket hegedű kísérettel énekeiték'
Ezt kóvetően id. CzermanJános tesnér (1891_1961) vette át az énekkanezetéSt i913-ig,
azaz bevonulásáig' I. FerencJózsef nélnapjára CzermanJános tesfi'ér eg1, zenemíívetírt, mel-vet a kabinetirodán keresztiil a császár elé terjesztettek és elismeréstil Czerman tesfi,ér e$,'
aranYérmet kapott ajánclékba az osztrák-ma5ar fejedelemtől. Tudomásrrnk szerint ez a mai
napie a legmaeasabb kitüntetés, amit magvar baptista zenész' kapott'
Az Ur ezutírn is goncloskodott utóclról és az énekkari mttnka tor,ább folytatódott Czerman N'Íárton (l895-1961) r,ezetésével, aki I9lrtr-től 1962-ben bekör'etkezett betegséaéig r,égezte hűségesen és aiázattal. Ez idő alatt 28 élie szolgált, mint aktít,kanlezető, 20 ér,ig pedig
munkatársaival egl.tltt \reze tte az énekkart'
Közberr 1928-tól 1934-ig i{ír Zátrok Mihálr,kapcsolódott be. Korai haláIár,al érzékeny
rlesztesés érte énekkarunkat'
1931-ben id. CzermanJárros hazaérkezr,e a szibériai haclifogságból án'ette a r.onós zenekar
r,ezetését, és per_rgetős zenekart is szen,ezett. 1932' febrrrár 21-én a budapesti' rákoscsabai, péceli, monori és pilisi vendégtesnérek részr,ételér,elének- zeneünnepélvt rendeztek Albertirsán.
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Az énekkart Héthalmi Páth Károly és Czerman Márton tesrérek r'ezették. Ekkor volt a férfikar
első bemrrtatkozása is. BartosJános (l909-1934) I932-tő11934ig' PalagaJózsef (1906-1983)
pedig 1945-ben régzett karvezetői szolgáIatot.
I94LIőI CzermanJárros (1924_2000) tobb mint ötverr ér,ig állt az énekkar éIén.1962-1980
kozött Szeryezte és vezette iu énekkart. Munkatársail'al egr,ütt nag,r odaadással és hűségesen
szolgált. Uto|jára l995. márc. 75-én, az írjjáéptilt imaházunk megnvitó ünnepél,vén á|It az
éne kkar előtt, amikor aZ ,,Isten házába ha lépsz'' kezdetÍí éneket r,ezényelte.
Zátrok Pál (1921-1984) 1957-től 1973-ig volt kanezető. 1958-ban a Nap utcai lmaházban, a közgyíílés megnyitásán énekelt az albertirsai énekkar az trtóbb említett két tesn'ér vezetésével.

Mészárosné Tóka Gyöng1r,ér énektanár 1978-79 között volt kanezető.
.|elenlegi karryezetőirrk: Bánszki Lász|ó l91!től, Buzás János 1961 óta, Czibula Isn'án

1966 pünkösdjétől' Czibula Iswánnó pedig l980-tól r,égez kanezetői szolgálatot. Bánszki
Lász-lő, aki 30 évig volt tagja a Központi Enekkarnak, 1957-1968 közott Monoron az ottani
énekesek meghívására kan ezetőként szolgált.
l980-tól 1998-ig BuzásJános és Czibula Isn'án a felelősek ér,enkéntiváltással az énekkarért, 199B óta Czibula István szenezi és vezeti az énekkart. Jelenlegi kanezetőink igen jól
e g.vüttmííködr,e, előre me ghatározott sorrendben szol gáln ak. Enekkarunk 45 tagÍr.
Istentiszteleteken és temetéseken rendszeresen szolgáIunk. A g,r.Lilekezetünkben korábban Bánszki László és CzermanJános vezette mind a férÍi,mind a női kart'Jelenieg pedig BtrzásJános a Íérfiés 1980-tól Czibula Isnánné a női kart irán/tja.
Repertoárunk nagvon gazdag, g1íjtemén1.Linkben szinte minden régebben és ma is
használatos énekeskönyv megtalálható és sok szép éneket énekelünk éneklapokról is. G1ulekezeti meghír'ásoknak szívesen teszünk eleget.
A teljesség igénye nélküi emlékezetes misszióutaink időrendben a kör,etkezők voltak:
1980 Pécs, 1981 Debrecen, 19B5 Bükkzsérc, l986 Balatonszemes' 1993 Szatmárnémeti, 1996
Rákoscsaba, Soltvadkert, 199B Kiskorós, 2000 Vác.
A testvéregyházakkal jő a kapcsolatunk, az ökumenikus alkalmakon rendszeresen szcllgálunk' A rendszerváltozás trtáni években a március 15-i és ar"rgusztus 20-i, községi rendezr,ényeken részt r,ettüllk. 1998-ban a ceglédberceli műr,elődési házban énekkari találkozón énekeltiink' A felkérésekneka kórustalálkozókra ig1'ekszrink eleget tenni, mir'el ezeket a lehető_
ségeket is missziós alkalmaknak tekintjtik.
Szírnrnkben Isten iránti há|ávaI emIékeztink az elmúlt száz évre, és köszönjük hog1':
,,Mindeddig megsegített bennünket azÚr." Hálás színel emlékezÜrrrk elődeinkre, akik beplántálták szívünkbe az Istent dicsőítő érrek és Zene szeretetét, akiknek rrvorndokait kör,ethetjiik. Isten segítsen bennünket, és a kovetkező nemzedékeket, hogY soha ne szűnjon meg ajkunkról az ő dicsérete, és egykor majd országában, a nag'v énekkarban is eg1,ütt magasztalhassuk őt.
Czibuh Istuán
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A ZENEKARoK TÓRTÉNETE
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Gvü]ekezeteinkben mindig fontos Szerepe r,olt az éneklésnekés a zenének. Így volt ez az a!bertirsai gyülekezetben is. Szabó András tesh'ér prédikátori szolgálata idejében kezdődött
gyülekezetürrkben a zenei szolgálat.
Mivel az akkori imaház emeleti része lapos tetős r,olt' íg,v a fúvószenekar onnan hír,ogatta az embereket' Akkor eZ nag]v érdeklődést keltett a községben. A zenekar nem volt nagy' de
a szükséges hangszer fajták mind meg voltak' Ennek véget vetett az e\ső viiágháborír. A zenészek közül sokan katonai szolgálatra vonultak be és a harctérre mentek. Az itthon maradot_
tak a hiányos létszámmal nem tudtak tovább tevékenykeclni. A hangszereket sokáig az egyik
kistermi szekrényben helyezték el, majd a harmincas évek elején az irsai Ier,entezeneka. ki.-

gészítésealkalmár,al eladták.
Az első világháború után Czerman Márton és Zátrok Mihály testvérek alakították mes a
vonós zenekart, amelybe az akkori tehetséges fiatal i{akat is szolgálatba állították. Ez a zenekar már hosszabb időn át működött.

CzermanJános a hadifogságból lrazaténe' 1931 után eg1 pengetős zenekart alakított fi_
atal lányokból és fiúkból' HosV senki se maradjon ki a zenei szolgálatból, yezető testvéreink
összevonták a vonós és pengetős zenekart, ísY alakult az összevont zenekar. Amely Cserhalmi
Imre' Kiszely Ferenc és Magyari LászIő testvérek idejében működött.
Kiszely testvér szolgálati idejében alakult eg,v öttagú Eg'pittes, rnely hosszú évekre mes_
határozta a közösség könnyűzenei arculatát. Szolgált elsősorban a gyulekezetben, és több hélyen az országban. Vezetője Kiszel'v Ferenc, tagiai: Bánszki Arpád' Bánszki Lászlő, Czerman
János, Zátrok PáI. 1965-tő1 az eg1trttesben változások történtek, lratalabb teslvérek r'ették át a
hangszereke t: Zátrok Tibor' Pálinkás Ferenc, Br.rzás Károly, BuzásJános , Zátrok Pál r,ezetésével' ők vitték tovább ugyanezt a dallomos, stílusában könnyed, cle Isten dicsősésére, gülekezetek orömére és lélekmentésrealkalmas muzsikát.
A hetvenes években CzermanJános testvér szorgalmazta, hogy újra legyenek zenekarok
g1'Lrlekezetünkben. A pengetős zenekar a kilencr,enes ér,ekig szolgált, Czermán
|ános vezetésével, Buzás Mihályné, Csontos Sándorné, Boda Dezsőné, Boldizsár Kálmánné, Süveges Ág'.',
Lesták Károly' özv. BuzásJánosné, László Margit, Motyovszki Pálné, Seres Leila résivéteiével'
Később az utóbbi négy testvé.nő és Bánszki LászIő szólaltatták meg a pengetős hangszereket.
Egy r'onós hatos is alakult: Bánszki Lászliól, Pálinkás Ferenc, Czibula Zo\tán, Czibula Istvár'r, BánszkiJános részvételér,elés Czerman
János vezetésél el'
Jelenleg ismét újra éIedt egy vonós zenekar Czibula Iswán tesn'ér irányításár,al' Tagjai:
id' Bánszki LászIő, BuzásJános, Czibula András, Czibula István' Czibrrla Zoltán, Durkó Hénrietta, Rákosi Gergő'
A r'onós zenekar úijáalakításával egyidőben tizenéves lányok és fiúk részvételér,eléletre
kelt eg1 pengetőS zenekar' Moryovszki Pálné zenei
5űjtése alapján, LászIő Margit és Seres
Leila szorgalmas mtrnkája Íblvtán. A zenekar tagjai az utóbbi testvérnő r,ezetésével: Bánszki
Viola, Czibula Mariann, Durkó Henrietta, KovácsJános, Rákosi Dávid, Rákosi Gergő, Rákosi
Márta, Szabó Szabolcs, Tenkely István, Tenkelv Zo\tán.
Glülekezetünk örömmel fogadja a vonósok és a pengetősök szolgálatát és sesíti őket.
Bánszki Lílszló
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A GYULEKEZETI ENEKLEST

rÍsÉnoÍIANGSZEREK

Dicsdrem az Urat, amíg élek,
zs olt

átt zengek I stenemnek,
ntíg csak leszeh.

Zscit. 116:2

Az istentiszteleteken az énekeket előbb hegedű' majd zenekari kísérettelénekelték. Alexor,ics Györg,v hegedűj ér,el tanított énekelni.

1908-ban kedves meglepetés érte g;ülekezetrinkeL Krenács Mária' egr,ár_va cselédleán,v.
har'i Íizetésébőlharmóniumot vásárolt és azt a gyilekezetnek ajándékozta. Ettől kezdve a közös énekeket harmóniumon kísérték.
1928-ban 5'ülekezeti dörrtés született egy rragyobb, erősebb hangÍr harmónium mepételére. A ma is műkodőképes hangszert 710 pengőért vásárolták és 1974ig ez a harmóniunl

volt a gyülekezet és az étrekkar kísérőhangszere. F{armónisták: Czerman János' Czerman

Márton, Bánszki Lász|ó,Zátrok Pái, BuzásJános, Czibula Isn'án és Tóka Szabolcs. N{otr'or,szki
Pálné sokszor r,égzett kisegítő szolgálatot.
1974-ben rneeépiilt a $lilekezet első orgor_rája, Tarnai Anclrás teswér irán'vításával' Az
Ílj orgonát 1974. szeptember 19-én aZ orgonaavató ünnepél'ven Tarnai András és Tóka Szabolcs testr,érek szóIaltatták meg és mtrtatták be a $tilekezetnek. Tóka Szabolcs testvér 1981
szepternberéig, BuzásJános, Bánszki László és Czibr_rla István testr'érek 1991 rnájrrsáig r,oitak
a gl iilekezet orsonistái'
A rési imaház lebontása kapcsán ekkor kertilt szétszedésre aZ orgona. Ezután í1jbói a régi harmóniurn töltótte be a kísérőhangszer szerepét' Mivel az Ír1áéptilt imaház belső átrendezóse miatt a rési orsonát már nem lehetett elhelvezni, ezért eladtrrk.
1995-ben i{j' Buzás NIihál-v tesfi'ér közremííköclésélel Sr,ájcból esT amerikai 91ártnrántú
\{urlitzer 4300 típtrsír elektronikus orgonát kaptunk ajándékba. Ezzela hangszerrel kísértiik
átmenetileg gviilekezeti énekeinket'
2000..jílnius 21-én egv\rISCOUNT wártrnán1ú,Jrrbilate 230 típusúcligitáIis templorni
orgonát vásároltunk. Ezen a 2 manuálos' 2x28 regiszteres, 30 peclálos orgonán már konroiv
orgonaművek is megszólaltathatók, í{5' wülekezettinkben hosszú tár,on betöltheti a kísórő
hangszer f'eladatát.
Az új oraona al ató iinnepél-ve 2001 . március 4-én volt Tóka Szabolcs orgonamííl ésZ testr,érr.ink, és g]tilekezettrnk ének-észetlekara közrernííködésével. Az ajándékba kapott orgonát
dékoztttk a Szenttnártonkátai Baptista Gytilekeze tn ek.
A p.trlekezet jelenlegi orgonistái: Bánszki LászIő, BrrzásJános és Czibula Istr''án tesn'érek. A közös érrekeket a hétkoznapi istentiszteletekerr CzibulaJudit és Sür,eges Tímea is kíséoclaaj án

ri harmótliumon'
Czibula Isttlán
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MALBERTIRSAI BAPTISTA

Éxnxncwrrns rÖnrÉxnrn

Hom zengjen nóked

és el ne

l'lnllgasson

feLőkd a dicséret: Uram, én Istenem,
öröhki d i rsó|ít l ek iged.
t

Zsolt. 30:

l3

Nehéz szín el

és könnyeimmel küszkodve fogok hozzá a r'isszaemlékezéshez. Méltatlannak érZem magam e megbízatásra' mert' a legalkalmasabb férjem lett volna rá. ő, aki a legjobban
tudta volna vissza idézni a mírlt történéseit, aki a iegtöbbet fáradozott az ,,Enekegrüttes''-ért,
nemcsak mint a vezetője, hanem mint énekes is.
Várta és nagyon készült a 100 ér,es jubileumra. De Isten másként renclelkezett felőle.
2000. október 2-án magához hílta és hiszenr, hog'v ő már abban a hafullncls énekeg'1üttesbenénekel a trón előtt és a legszebb harrgján dicséri Istent' Erőt acl a r,isszaemlékezésheza fend zsoltár vers, rne1,v fér3em e5'ik keclr,es iger,erse volt.
N{int az Eneke5'üttes tagja, de elsősorban mint feleség próbáiom Isten segítségér,el
visszaaclni rnindazt, amit a háttérben átéltem az énekeg1.uttes múltjár,al kapcsolatban' Nag1on
szép l olt a közel 20 ér'es közös szolgálat. Vo]trrnk a hegr'en és megjártuk a r,ölgYel Szárn,valturrk
a magasban és véuig tusakodtunk sok-sok éjszakát, hog,v rnint énekegi'üttes, újból talpra álljunk. Férjenr számára mindig az Ur tig1e r,olt az első, és fontosnak tartott minden szolgálatot,
a legkisebbtől a legnaer'obbis. Pilistől Komáromig, a szeretetháztól a bortónmisszióis' a beteglátogatástól a hangfelvételig. Mauas nlércét állított az énekesl'Littes tagjai elé, cle ug-Tan ezt kijr,eteite mee sa;át magától is. Elel etletl élnek berlnem az'ok az ánirrasztott éjszakák, amikor eg've5'szoleálatra késziilve, sokszor lrajnaliu ott iilt a kották fölött, \,aBT fejhallgatór,al a fején, sugárzó arccai haligatta az énekeket azért, l'ros\.ő maga is tökéletesen tr_rdja nrindazt, arnit veliink
meg akart tanítani. Szír'e r'áp.a mindig Az t'olt, hogl a ,,1eg1obbat adjuk Istenrrek"!
Férjem jewzeteiből és írásaiból idézve emlékeztink a mÍiltra:
..Törtenetünk l977-bcn kezdődott. Ekkor jtrrr hala a pccsi lőiskoláról Tóka

G-vöngrr'ér' (N{észáros I&llmánné)' Pécsett ekkor rnár néhán-v ér,es hagr.'ománva

r,olt az i{úsági munkátrak, köztLik az éneklésrrek, a négvszóiarnú érreklésnek is.
Gl.trlekezetirnkben is ekkor kezdett kibontakozni e5,új korosztáI-v. A főiskolát el\,égezve Gvöng_r.l ér isnekezett hasznosítani az it1írságban \régzett mtrnka tapasztalatait. Később Tóka Szabolcs folvtatta a munkát, aki ekkor Buclapesten végezte zenei
tanulmánYait. Sok-sok énekre emlékeztink ezekből az időkből:.|ézus hűn \,ezet...
Az áIdozat oltárán. ' ' Ó, é'. LT'anr... Add Néki élted virágát... úeg,áltóm, hallottam hansodat... Szürke por... Most már envém a keclelem... és lehetne fol-vtatni
a Sort' Bolclog idők voltak ezek az' ér,ek! Természetes Yolt, how l,asárnap este megtelrle ar' egész napi áldásokkal - énekelnünk kellett] Nem tuclttrk, mitjátszanak este a teler,ízióban, nen tolt külön elfoglaltságrrnk. ÉxEm,r'rÜNKI Sókszor
késő estig. É,,, u, iclószak meghozta gr'umolcsét' Ézek az ér,ek jelentették később
az i{írsági kar, és az Enekegr''tittes szolsálatának alapját is.
G,vönpl'ér és Szabolcs rrtán magunkra maradtr_tnk, majd később a ,,terméSzetes foevás"jelei is mutatkoztak ifiúságLrnkon. \rolt, aki máshol \régezle tanirlmányait, volt, aki mesnősiilt, férjhez ment'
1984-85-ben már ílg. láttuk, befejeződött es]' korszak az i{írság életében. Ekkor kezcltrink sondolkodni azon, hogv az elmúlt évek történelmét hangíelvételeken ,,órökítsük" meg' 1985 tavaszárl alaposan felkésztiltünk erre a feladatra.
AZ AKAI deck és a mikrofonok - Boldizsár lGlmán és Süveges.|ános tesn,é-
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rünk segítségével- megfelelő technikai hátteret biztosítottak, de az akusztikáról

ker,és tapasztalatunk vo1t. A megüresedett Ielkipásztorlakás egvik szobájában kiala_

kított ,,stúdiót" hungarocellel, lepedők és párnák segítségévelszigeteltük. Ekkor
kezdtük igazán
1985.

az egész napos

egyr-ittlét áldásait is.
'}óstoini''
jírnius 27_29. Ez a dátum ennyi él múltán is fontos eseménY g1uleke-

zetünk akkori i{úsága, a mai fiatalok, de talán az egész g1ulekezet számára is' Istenünk segítségévelelindulhattunk eg1 úton. Először nyílt aikalom arra, hog.v nemcsak fizikailag, de énekhangunk segítségéveliskilépjünk azimabáz falai közül. A
hang gyorsabban terjed mint a legtöbb közlekedési eszkoz. Ha testben nagTok is a
távolságok, énekeink hanefeh,étel (kazetta) formájában messzire juthatnak és elérhetnek olyan embereket, akikkel talán soha nem találkozhatnánk'
Ez a remény élt bennünk. Bár nem tudtuk, hogv Urunk miiyen úton vezet
bennünket. Hálával gondolunk vissza az ,'út kezdetére''' Akkor, talán kevés tudással, kezdetleges módszerekkel, de nagy lelkesedéssel induitunk.
Később készültünk újabb kazetták felvéteiére. 1992-ben

a

felvételek már ,,iga-

zi" stúdióban _ azEgrt Hárfa Alapítvány stúdiójában készültek SoproniJános zenei rendezésében. Enekeink a Magyar Evangéliumi Rádió műsorán srrgározhatók.
1995 tar'aszától az ASTR{ műholdróI sztereóban fogható Európa Szerte a MERA
adása * így időnként az Énekeg1üttes szolgálata is. L994 novemberétől elkezdődhetett az intenzív munka, a zenei anyag (play-back) készítése, azÉgiszeretet című
kazettához. Ez több mint fél évig tartott. Közben g1rilekezetünkben is nagy események zajlottak' Imaházavatás, bemerítéS.Igy - bár az énekek nagy részétismertük
_ az igazi felkészülés csak július elején kezdődhetett el. Az idő ker'és volt, sokszor
nem t'olt teljes a létszám és az utolsó héten még az énekszövegeken is módosítani
kellett. Háromévi készülődés után mégis ,,nem teljesen készen'' indultunk újra
Egerbe. A hangfelvétel nehéz, embert próbáló feladat. (Két nap alatt kb. I7 őrát
tóItöttürrk énekléssel.) Bármennyire igyekszünk a maximumot n1.trjtani, az eredmény inkább attólfügg, mennyire vettük komolyan a munkát a felkészülés során.
Ugy érzem, a legfontosabb pillanatok azok a fél percek voltak, amikor csendben
vártunk, hogy a fejhallgatóban megszólaljon a Zene' Az énekre hangolódás ideje
ez, azUr előtti elcsendesedésé' talán ilyenkor érezhetjük legjobban alkalmatlanságunkat, és hogy mennyire szükségünk van Istenünk segítségére.
Hálásak vapunk azokért a testvérekért, akik segítettek ebben. Voltak, akik
NbertirsáróI jöttek r,elrink, mások ott kapcso1ódtak be. Fülembe csengenek Bolclizsár Ferenc testvérnek, a Stúdió gondnokának a szavai: ,^háZ, a stúdió mindig
nyin'a áll az albertirsai tesh/érek előtt.'' Isten segítségér,elelkészült a 22 ének felvétele. Mindenért Istené leg,ven a dicsőség!

Mint Éneke5üttes,-kétalkalommai vehetttink részt sátormissziós szolgálatokban. 1994 nyarán két meleg' de Í'elejthetetlen szép napot töltöttünk Debrecenben ésJózsán'
Emlékeinkben még elevenen él a sátor körüli nagy n1uzsgés, az előkészületek, a meghitt csendesség a sátorban, majd a fergeteges tempó' a szolgálatok sora,
ami várt ránk, a meg-megálló emberek, akik közül sokan boldogan és örómmel
hailgatták az énekeket, a bizonyságtételeket.
1995. július 16-án Komáromba indultunk, melvre meghír,tuk az újonnan
megtért és bemerítkezett {iataljainkat is. Az útra ktilön kisbusszal mentünk' Erre
az alkalomra énekszolgálatokkal és bizonyságtételekkel vártak bennünket.
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Tehát mindenkire sziikség r,olt, kicsinltőI-nag,vig. A sátor körn1'ékén, a
presszóban, a lakótelep előtt iilő, járkáló embereket szólítottunk meg, beszéleettünk velük, hívogattuk őket az esti evangélizácíőra. Nag1 öröm volt látni, hogy a
meghívottak közül szinte mindenki ott volt, sől r'o1t, aki az alkalom végén jelezte is
döntését.''

Az emlékezéstkieqészítvehadcl említsem meg aZ Enekegyittes misszió útjail Pilis'
Nagvkőrös, Budapest Nap utca, Rákospalota, Felsőpeténv, Debrecen, Kisújszállás, Kiskőrösi
Szeretetotthon, Nag'i,dobos' sőt Tahiban is alkalmunk volt 1995. auguszttls 20-án a konferencián szo1gálni.

A missziós szolsálaton belül elénekelhettük SoproniJános: Emmausi tanínányok círnű
zenés elbeszéIésétgyLrlekezetünkben, Pilisen és az Egri börtónben. A több tételben megírt zenés elbeszélésa nagyheti eseményeket dolgozza fel. A Í'elkészülés során lélekben újból átéIhettük az UrJézus szenvedését, halálát és dicsőséges feltámadását.

Istené legyen a dicsőség az Énekegnittes áItál készítettkazettákért és azokért a gűjtött
által egyenként kézzelírottkottákért, amiből négy ének5ííjleménykésztilt. Később
ezek énekeibői merítettük az e\ső két kazetta anyagác 19B5.Jézus hív téged..., 1986. Vajon
kóveted-eJéztrst? -Jézus' jör,ök Hozzád]
A harmadik és neg,r,edik kazetta énekeire amerikai plav-backre írtunk szövegeket: 1992.
Npjtsd ki a kezed..., 1995. Egi szeretet
Hit hangjai énekfeldolgozásokat hallhatók a 1998' Hinni taníts, Uram! című kazetés férjem

tán.. ..

Mi, akkori énekesek, ma is csak Dávid szavaival együtt kérhe{tik, kír,ánhaÜuk, imádkozha{uk: ,,Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: L|ram, én Istenem, örökké dicsőítlek tégedl''
özu' Bú,nszhiJánosné
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VASARNAPI

IsKolÁ - GYERMEK BIBLIAKÓR
Jézus íg1 szólL: ,,Engedjéteh hozzám jönni
a hisgermekeket és ne tiltsótlh el to'lem cíllet,
mert i\enehó az Isten országa!"

Lukács ]0:]4
Hazánkbar'r az első vasárnapi iskola megszen'ezése 1860-ban RottmayerJános r'revéhez fűződik, aki először Pesten, majd Kolozsváron tevékerrvkedett' A kesőbb Magyarországra érkező
Meyer Henrik, Pesten újra kezdte a gyermekek kózott a vasárnapi iskolai missziót' mert feiismerte' hog,v a gyermekek a legfogékonyabbak a hit dolgaira, és általuk el lehet érni a szü-

lőket is.'

A gülekezet megalakulása után már két én'el, 1903 ápriiisában létrejött a vasárnapi iskola 12 gyerekkel, melynek megalapítója PálinkásJános.'
Az alábbi Békehírnök cikk szerint 1903. december 23-án tartották első ünnepéhuket
a vasárnapi iskolások, akik kozüI később sokan megtértek és bemerítkeztek.
,*A.vasárnapi iskolai ünnepély meglepő volt, mert itt még olvant sosem láttak
és nem hallottak. Nagy érdekiődést keltett Irsán a vasárnapi ieckék megismétlése.
Mikor a leckékkelvégig értek és a szavalatok elhangzottak, több különÍéle kérdést
intéztetett hozzájuk, melyre mindie mindnvájan eg\'Szerre feleitek éspedig a legkielégítőbb feleleteket adták: Ekkor már mind vidámabbak loltak, ők maguk is örvendeztek bátor feleleteik felett. NÍikor az ünnepély már végéhezközeiedett, f'elszólíttattak az iskoiások imádkozni, és rnintegl 10 vasárnapi iskolás imádkozott
egymás után: nem betanult imákat mondtak ők, hanem olyant, melyrői mindenki
meggyőződhetett'

hogy az a szíy mél,vébőljött és értelembőI.''3

A vasárnapi iskola minden vasárnap délután 2-3 őra között volt a délutáni istentisztelet
előtt az imaházban' Mindenki részt vehetett rajta, felekezeti hovatartozástól flrggetlenül. A
gverekeket a szüIők is sokszor elkísérték.Több osztálvban, korcsoportok szerint folyt a tarrí
tás. A hittant a lelkipásztor, mint külön tantárgyat tanította' Korabeli feljegizések szerint a
hittanoktatáson körü]belüi 20-30 közótt r,olt a létszám. A r,asárnapi iskolában ennél sokkal
több g,verek rlett részt.
Az 1930-as években a vasárnapi iskola főtanítója Kcir,ács Iswán. (1904*1966) volt. NÍég 5
férfi és 7 nő segített neki Irsán és a körzetberr. A gterekek létszárna ekkor 50 és 70 között mozgott. A ,'Hajnalcsillag'' címíílap járt a g.Yerekektlek, ebből otthon megtanulták aZ aranvmon_
dást és kórusban felmondták az istentiszteleterr.
1933 majusa óta minden ér,ben rnegiinnepeljrik az anyák napját.'
-[elentős esemény r,oit, amikor a helvi és körnvékbeli tanítókrrak 1934' februárjában Szabadi F. Gusztáv, a Vasárnapi Iskolai Bizotlság elnöke tartott előadást.
Többször tartottak el'ereknapot a gl.trlekezetbert, a l'asárnapi iskolások csoportjelenetet
is előadtak.
A 40-es ér,ekben 5ülekezeti adataink szerint a r,asárnapi iskolások létszánra sajnos csökkent. Az iskolák államosítása rttán a l asártlapi iskola ner,e megr,áltozott ,,vasárnapi bibliakör''-re.
Az 50-es éiek véqérra visszaetnlékezések szerint ebben az időszakban nem r'o1t kü1on
gr'ermek-istentisztelet, Nbertrrsán. otthon tanrrlták nreg aZ aranymonclást és a g,iilekezeti
istentiszteleten elmclnclták a gterekek.
A 60-as ér,ektől íljra indulnak a grermek bibliakörök. V;rsárnap reggel 9 és I0 óra között
az istentisztelet előtt tartották a bibliakört Tóka Gvtlláné, késííbbTóka G-vijnF{}rér és Tóka
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Nóra r'ezetésével, a glermekek 1étszámától függően eg]v \rag)' több csoportban' Altalában a VezérÍbnalszerinti megaclott téma volt a fő irányvonal.
A bibliakör mellett a gverekek részt vettek az istentiszteleteken, szolgáltak krilönboző
iinnepeken egenilee és csoportosan is.
Kiemeikedő iinnepi is|entisztelet volt mindig az anyák napja, ahol a bibliakörösök
és fiatalok is köszönthették

édesanyjukat. Másik nagv esemény volt a karácson,v első napja. A dél-

utáni istentiszteleten csak g],erekek szolgáltak énekekkel, szavalatokkal és csoportjelenetekkel' Ilyenkor több látogató érkezett a községből, köztük sok g,verek'
A B0-90-es ér,ekben Zentaí lda' majcl LászIő Margit és Buzás Ildikó vezetésével, és Sür,eg.' Ág'le' segítségévelegy otthonos uibtiatori szobá6an sokat tanultunk az Úr Jézusról. A
megtanult bibliai történetet egl gyerek a délutáni szolgálatok kozött elmondta saját szavaival
a g1ülekezetnek.

Ebben az időszakban részt vettünk közös találkozókon, például Rákosszentmihál,von kerületi g,vermeknapon' Tahiban is tobbszor nyaraltunk. A bibliakör 9 és 10 óra között volt, és
utána a délelőtti istentiszteleten elmondtuk, hog1'miről tanultunk aznap, és megtanítottuk az
aranymondást, amelyet először elmondtak a gt erekek egyenként, majd közösen, r,égü1 a g).rilekezettel egvütt. A legizgalmasabb az volt,-amikor a g1'erekek közül valaki felszólíthatott egy
felnőttet aZ aranymondás ,,f'e1nrondására''. Igr' a felnőttek is újra tanulhatták az igeverseket'
Az imaház átépítésealatt a régi lelkipásztorlakás egr,ik helvisége volt a bibliakor otthona' NagTon éiveztrik, mert kedvünkre dekorálhattunk a tanultakról szóló rajzokkal. Igaz sokszor keliett csendre inteni a gverekeket, mert csak eg,v ajtó választott el bennünket az imaórai
helyiségtől. Két csoportban foslalkoztunk a gyerekkel az ,,Ismerkedés a Bibliár'al'' című tananyag alapján, ez megkönnűtette egv kicsit a doleunkat, hiszen a tanítóknak r'olt egv útmutató, a werekeknek pedie hozzávalő feladatiapok.
Az új imaház megnvitása után a kisterem egr,ik ,,sarka" tolt a bibliaköré, ekkor a ,,Minden korosztáIy bibliaiskolája'' szerinti an.vaggal foglalkoztunk. Ezekben az években szokássá
r,ált, hogy az iskolai év végén,beszámoltunk a wiilekeze t előtt az egész évben tanultakról. E'z
komoly fe]készilléssel járt, mert átisméte1tük a tanultakat'
2000-ben lehetősége volt a s\,ülekezetnek arra, ho{V a közsés művelődési házában eg,r,
karácscinyi műsorral szcileáljtrnk, és megajándékozzunl( rászorr"rló gyerekeket' Az ajándékcsomagokat a ,,Hajnalcsillag Napínány'' aclománYozta. A helvi Családsegítő Kózpont segítségével felkutattuk a rászoruló csaláclokat és meshívtuk őket erre az iinnepélyre. Korülbelüi 5060látogató r,olt, sokan köziilük olvan nehéz hel-vzetben élnek, hog,l ezen a szerény ajándékon
kír,ul, amit itt kaptak, más nem is r,olt a karácsonfaiuk alatt' Erre az alkalomra g]'ülekezettink
gr'erekei és fiataljai eg,v csoportjelenetet adtak elő. Hosszú évek óta ez a karácsonvi szolgálat
l olt az első' ahol az imaház Íalain kírui sok gr'erek és felnőtt hallhatott Isten igéjérőlés az Ur
Jézrrs Krisztusról. Ők talán még soha nem vóltak templomban.
Jelenleg már elkésztrltek a kistermek a bibliaköri foslalkozások szárnára, íE, ktilón lehetnek a g_r'erekek barátságos csöndes heiven. Bibliaköri tanítóink: Czibula Zoltánné, Rákosi
N{árta, Tenkelt' Béláné'
Hálásakvag_runk Istennek, hog,v köze1 100 ér.vel ezelőtt,

a

grülekezet nregalaktrlása Lltán

nem sokkal a gr'ermekek között is elinclttlhatott a misszió. Hálásak r,aqlunk azokért a tanítókért, akik önzetlentil, Isten vezetésére fis]'e1r'e,végezték és végzik a rájuk bízott murrkát.
Hálírsak l agtunk a 5 erekekért' akik szeretik az UrJézust: a 5,erekekért, akiket kapott és kap
a 5rrlekezet: a c],erekekért, akik szcrettek és szeretnek a'zímaházba.jönni.
Buzás llr]ihó
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AZ IFJÚSÁG A GYULEKEZETBEN
Gondolj Tgretnlődre
ifjútagod irlején!
Prédikator I2:l.

Az albertirsai r{úság mindig is

a gr'Lilekezet

középpon!ában működött,

a missziós törekvések

kiindulópon{a, dinamizmusár,al, sokolcialú ének-zenei telretségével, a szolgálatra készségével
a

5ülekezetet építőerő régen és ma.
Az 1907-ben 20 Íőr,el megalakult i!úsági egylet egy

év múlva rnár 38 tagú lett' Czerman

János r,ezetésévela fiatalokjeleskedtek az éneklésben, a zenélésben, és nag1'lelkesedésseljárták a misszióállomásokat' ahol hívogatták a fiatalokat, énekeket tanítottak nekik. A g'rülekeZet havonta eg,r'' vasárnapi perselypénzzel támogatta az ep'letet. Szükség is r,olt erre, mert a fi-

atalok értékesénekeskön1veket vettek, saját kezűleg másolták a kottákat. Minden könwbe
bepecsételték a ,,Baptista l{úság Enek- és Zene Erylete Irsán" feliratú bélyegzőjüket. 1925-től
ajelentős,200-300 könwbőI á1ló i{írsági kön1ntárból bárki kölcsönözhetett'
A két világháború köztjtt rendszeresett járatták a Kürt című i{úsági lapot, amelynek a
végéntalálliató kottamellékletet összeg,rűjtötték, Kónyves Pál testr,ér bekötötte a könvl'eket,
Bárány dicsérete'' című énekesés abból énekeltek. Ezt a gyííjtemén,vtkésőbb egyházurrk
''A'
könlr'részeként adta ki újra.
A leányok külön is összegyííltek, az első leánvkör 1924-ben létesült. Cserhalmi Imrérré
vezetésér,el l935-ben Írjjáalakult a ,'Gvong1szem' leán}'kór. Hétköznap délutánonként eg1'titt
olr,asták a Bibliát, énekeltek, imádkoztak, játszottak, kézimunkáztak' Az elkészült kézimr"rnkákat elánerezték. A fiatalok vasárnapi iskolai tanítói feladatokat is elláttak.
A harmincas ér,ekben Kor,ács István, Czibtrla Ferenc, CzermanJános, Buzás Mátvás voltak az i{úsági vezetők. Vasárnaponkéntaz istentiszteletek után délután volt a mozgalmas ifjúsági óra szar,alatokkal, bizonyságtételekkel, szóló és duetténekekkel, pengetős zenekari
számokkal, csoportjelenetekkel. Krilön jegyzőkön1vekben örökítették meg aZ i{úsági esemérryeket.

Nag'v körzeti i{Írsági konÍ-erenciákat rendeztek' Rendszeresen jártak

a különböző

misszióállomásokra, Pilisre sokszor gvalogosan r'agy kerékpárral.
Lelkesedésüket nörlelte, amikor találkoztak más g1ulekezetek i{úságár,al az öt napos Tahi konferenciákon. Ezekről az alkalmakról az itthon maradottaknak részletesen beszámoltak,
a helyi i{úsági munka irányvonalát is megadr'a az ott megbeszéltek alapján. 1938-ban a pengetős Zenekar is játszott Tahiban öt napon át minden este.
Az ötvenes ér'ekben Tahiban gitárral fogadták azirsai fiatalok a táborba érkezőket.
A hatvanas évek misszióútjain sokszor a fiatalok csopor{a ktilön vagy a gr,ülekezettel
eg1ütt szolgált. A hemenes ér,ekben télerr házaknál tartották az íf1úsági őrákat, mindig beosztották, hogy ki, me\,ik igelerssel Íbg készülni. fu istentiszteletek után este 9-1O-ig is lelkesen
énekelgettek. Rendszereserr jártak betegeket látogatni.
Feledhetetlen a közös munka öröme, az imaház felújításán és a közös kirándulások,
nyaralások emléke Balatonföldváron, a sátorozás Diósjenőn. Tahiban egy egész barakkot elfoglaltak az irsai fiatalok az i{úsági heteken.
A nYolcvanas évektől I'ászlő Gábor g,rűjtötte maga köré i{úsági órákra a fiatalokat. Najó
hangr"llatban beszélgettünk szombaton éjszakábanrúlóan' gitárral énekeltünk. A Bibgyon
liát kozösen tanttlmán-voztuk akkori teológiai hallg'atóinkkal, ifi. László Gáborral, később
Eszes Zo1tánnal.
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A Szilr'esztereket eg,vütt töltottük családoknál. A tanín'ánvság-tanfolyam is azért indult el
ebben az időben, hogy megtanuljuk a még hatékonyabb bizonyságtételt' Az Énekegüttes
tagjaiként nagyon jó hanaulatban készüittrnk a kazettafelvéteiekre' nagyon sokat gvakorol_
tunk' és imádkoztunk.
Sajnos a kilencvenes évek elején az országosan több gnllekezetet érintő karizmatikus
áramiatok elérték i{ainkat is, akik közül többen kir'áltak 5,ülekezetiinkből' anri szomorúságra adott okot és rlisszavetette az i{úsági munkát, Mégis az itthon maradt fiatalok az Ének-

eg)üttes tagjaiként tovább folytatták az éneklést és a gyüIekezeti szolgálatokat.
Megszeneztiik a gyüiekezeti napokat, ahol nyáron több szabadidós program meliett
előadásokat haligattunk, fiimet néztünk.
Nagyon jó r,isszagondolni arra a vasárnapra, amikor eg'vütt ebéde]t majdnem az egész
5ülekezet a még be nem fejezett imaház falai között' A kozben felnör,ekvő következő lratal
generáció lelkesen segített az imahazépítésenis: téslát hordtunk, ablakot festettünk, vagy
ebédet vittünk az építkezésendolgozóknak, attól függően, hogy mikor, mire volt szükség.
A fiatalok aktívan bekapcsolódtak a gyLrlekezeti szolsálatokba. Vasárnap reggelenként a
Minden Korosztáiy Bibliaóriján tanulmáíyozták a Bibliát. Szombatonkéniteoiógus diákjaink, lelkipásztorunk tartotta az i{írsági órákat, a törekvők bibliaóráját' Sok időt töltöttünk
egprtt különböző szabadidős programokon.
Rendszeresen vettrink részÍaz országos i!úsági konferenciákorr (Kiskőrós, Vác, Békés).
Az országos i{úsági táborokban töltött hetek nagvon kedr,es emlékek maradnak. A mi i!úságunk számára SZervezett kirándulásokon Noszvajon ésJánoshalmán a nyaralás mellett iehetőségünk nyílt a szolgálatra a helvi gyulekezetekben. I!úságunkbólifi. Fakó István az IBLA. (International Baptist Lay Academy) diákjaként egy évig Szisetszentmiklóson tanult.
2000 őszén Tenkely Béla lelkipásztorunkat elkísértük a csepeli g1ulekezetbe, ahol az ifjúság énekes csopor1ja először szolgált'
A 2001. áprilisi Pócsi I{úsági találkozónjelen volt pengetős zenekarunk és a hallgatóságot megörlendeztette' G1,rtlekezeteinkben országosan igen kevés pengetős zenekar műkódik
a régi időkkeI ósszehasonlítva, és talán egyedüláIlő az, hogy tagjai ilyen fiatalok
- átlagéletko-

ruk 14 év -, mint a mi zenekarunkban.
HáIát adunk Istennek a mostani 13 és 25 év kozött firataljainkért, akik 25-en vannak.
Az istentiszteleteken szalalatok, bizonyságtételek, énekek, csoportjelenetek gy-akran
hangzanak el. Mivel majdnem mindenki játszik valamilyen hangszeren, többször zenéltünk
egyutt a fellelhető hangszereket harmóniában megszóIaltatva'
Fiataljaink szorgoskodtak az imaház befejező munkálatain. Rendszeresen meglátogatják az időseket karácson1'kor, és szeretetcsomagokat r,isznek el hozzajuk. A Sáfár i{úsági rovatát is szerkesztik.

Hálát adunk Istennek, hogy fiataljainkat Isten országa építéséreszeretné használni gyülekezetünkben. Szeretnénk mi is hűséggel elvéeezni, amit ránk bízottazÚr.
BtLzás

János és Dr. Sues Leila
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IJanot i:18.
Az él ek fol,vamán sokrétű és nag,vcln hasznos szolgálatokat végeztek a nők közósségiinkben és
a környezetünkben is. Már a p'tilekezetiink megalakításáért is sokat tettek, hiszen nők loltak
az alapító tagok. Lakásuk szolgált az istentisztelet he]yéül, barátságosan és szeretelteljesen fogadtak mindenkit.
,,Külón megörokítésre nléitó az első nésv bemerített egTmáS kozti titkos fogadás tétele,
amely abban állott, hogt'minden hónap első napján bójtöltek és azért imádkoztak, hogl'Irsán sok hír,ő ember legven és vallották teljes hittel, hos\,'Isten meghallgatta őket.'"
1903-ban Szabó András az akkori lelkipásztorunk figvelemtnel kísérte a gyrlekezeti éIet
mindetr területét és megavőződott arról' hog-r múlhatatlanul szükséses szoleálókat választani, ezért női szolgát Fébétr,álasztatott, aki péiclás, Í'eddhetetlerr éle"tű r'olt. Feladatai közé tartozott, hog a női tasokat és a barátkozókat is látogatta, lelkigonclozta, imádkozott velrik és

értük, anvukáknak segített szrrlés után a ]rázimtrnkában és még sok fontos teenclőt ellátott. A
cTülekezet t,á1lalta a Fébéfelé a segítségnr{ljtást, sesélyben részesült, imádkoztak érte, kr_ilön
oktatásban részesítették,és éreztettékr,eie szeretetr_iket, meebecsiilésüket'' 1905-ben az imaház céijára vásárolt ház nregrlritásán szct'eteh endégséggel keclveskedtek a nők.:
191O-berr azítjtmaház építésealatt sokat segítettek, nrég a fölclnrunkában is, és a sok finonr ebéd készítésér,el5'orsabbá tették az építkezést.
Kör'etkező lelkipásztorrtnk Baranva,v Nttihálv trer,éhez Íűz(ídika hétfő reggeli női imaórák bevezetése', amelvel hosszír ér'eken keresztül mestartottak, r,állalr,a a buzgó könvórgést. A háború él'eiben nas/von nehézre fordult az életiik, az ageodzrlom a magán-vosság tcrhe és a sok munka miatt' Az eseménvek próbára tették hitriket, Istetlhez való ragaszkorlásukat' A fiatal férfiak ber-onulása miatt a gr',ülekezeti terlrek is rrasvobb részben hárultak a
nőkre. A nehéz ér'ek rrtán a sok veszteség mellett r,olt erejiik és lritiik tor,ább építeniIsterr
országát.
l922-ben megalakrrlt $'ülekezetiirrkben a nőeer,let, arni áItal osszefbgottabbá váIL a
nők szolgálata, adománvaikat összesyűjtr,e trrdták segíteni a rászorrrlókat, bajbajtrtottakat' A
Nőeg1'letek országos Szövetsége által a többi nőegvlettel osszhailgban, ep,esítr,e crejüket,
tehetségiiket, iégezték segítő szolgálataikat. Többek között a teológia, á-raház, szeretetházak működését támosatták pénzbeni aclománl'okkal, élelmiszergrűjtéssel, és más hasznos és
ötletes fbrmában.
1923-tó1 néhány ér,ig a bizottsági tagok között három níj is r,égezte lelkiisrneretes szolgá_
1atát, az elsők nér, szerint Baran1,ay Mihályné, I&ss Pálné, Turcsek Nlártonné. A következő ér.
ben Csonka.|ánosnét l,álasztották meg' mert Baranyav Mihálvné elkö1rözött.
Munkájuk, szolgáIatuk példaadó r,égzésérőlaz is tanúságot teSZ, ho$, ]925-ben az országcls NőesYietek Konferenciáját itt rendezték mes' Az egész napos rendezr,én-ven nag\',
összefogásra és sok szorgalmas kézre volt sziikség' Az akkor tevékenvkedő asszonvok élménveiket tor,ább adták g1'ermekeiknek, ezért máig hallhatunk róla beszámolót.
A kór'etkező él'ben az egvik körzetállomáson, Pilisen is megalakul a nőeg1,let, itt is Íbntosnak tartották, hog\'szen'ezettebben és összefbga töltsék be a szolgálataikat.
G1'Ltlekezetünkbe sokszor hír'tak r'endégeket, rnár a kezdetek óta, a r,endéglátás szolgálatát
naQ].'szeretettel r,égezték,vállalr,a az anvagi terheit is. 1930' márciits 20-án egész napon át női
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konferencián

és este

r'arnoki András volt

evangélizációs esten Vettek részt, amikor dr. Gill, Baranyay Mihály és Uda

r'endégünk.'

A háború előtti időszakban

magánvos időseknek rendszeresen vittek ebédet, a saját
nagy családjuk eliátása mel]ett még figr,eltek erre is. Beosztották az asszonyok, mikor és kihez
mennek, íg1'sok helvre.jr"rtott meleg étel. Az ebéclhordásban a gyerekek is sokat segítettek. A
betegeket látogatták, a segítségnvÍ1jtásmellett vigasztaló, bátorító iger,ersekkel is próbálták
enyhíteni a ta3claimakat. Mai napclkban is látoga1jrrk betegeinket, de sajnos nem olyan nag1
gr'akorisággal és fi gr'elmességgel.

Torekedtek a rájuk r'áró feladatokat és a hiányosságokat felismerni és pótolni, így hozárultak a g1.trlekezet egészséees nör,ekedéséhez.
A lelkipásztor feleségek felváilalták és irányították a női szolgálatok eivégzését,résztvettek mirrd a nőr összejörletelek, mind a női feladatok szenezésében'Órömmel és hálás szíwel
emlékeznek vissza áldozatkész munkajukra tesü'érrrőink, akik közül sokan segítettek is és

záj

részt úllaltak a szolgálatban.

orömmel gondolunk Kiss Erzsébetre is, aki itt szriletett Albertirsán 1926_ban, és fiataiorr itt kötött házasságot Háló Gyuia lelkipásztorral.
Hosszít évek óta majdnem havonként tartunk női órákat, ahoi lehetőség van aZ ige üzenete mellett közös imádkozásra, imatémák egymássalvaló megosztására, feladatok megbeszélésére' felr,állalására' A közösen megbeszélt és eh,égzett szolgálatok által kozelebb kerülünk
egymáshoz, és saj áttrnknak érezhe tjük gyülekezetünket.
Gondoskodó asszorivok ügveltek és mai napig is igvekszünk az imaház tisztántartására,
terítőkkel és friss virággal tették és tessziik otthonosabbá, r,állalva a kóltségeit is. Szeretetvendégséggel sokszor szolgálr.rnk testvéreink felé, főleg az iinnepi alkalmaink után, amelyekre
vendégeket is hír.rrnk, megszen ezésétfelr'áltva végzik a testvérnők.
Kiemelkedő r,oit az új imaházunk építésekora nők szorgalmas munkája a sok-sok ebédfőzés és az adakozás készsége.Az építkezésbefejezése után a padok és a székek kárpitozására
és a szőnyegek lásárlására külön p{íjtésttartottak a nők. A mai napig is látható, hqqy a gyors
és nagY áldozatkészségük által mennyir,el szebb és barátságosabb lett imaházunk.
A kezdeti években elindult női missziónapokat 1958-tól napjainkig szinte érrcnként folytatjuk, ahol ieggyakrabban női előadók tanítanak, buzdítanak a hír,ő élet mind teljesebb megélésére.Sok vendégjárt közóttünk, sok kedves testvérnő szolgálata áital gazdagodhattuni,
épüIhettrink hívő életünkben. Legtöbbször ezeket az istentiszteleteket a női szolgálatok, a
női kar énekei, versek, duett érrekek, bizonyságtételek teszik áldásosabbá' színesebLé.
Száz' év szolgáiatait csokorba Szedve, hálás szíwel álihatunk meg Isten előtt, mert képessé tette elődeinket és bennünket mindezek feir,állalására és elvégzésére'Ugyanakko. sok hiáni,osságra és elfelejtett, elhanyagolt szolgálatra újra felhírja figyelmünket. Sokat kell imádkoznunk, hogy készek legr.ünk felismerni Isten akaratát a jelen életünkben és az ő erejét kérve, tovább vinni minclazokat a feladatokat, amelyeket ránkbíz, és amelyekre képessétesz.
Tenkeh Béláné
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SZABO ANDRAS
1860-1%3

Tahitótfaluban született, 1860' jún' 19-én egvszeríí fóldműves családból.

Az elemi iskola hat osztályát siierrel légeztá. Éietpályáját, mint igen

so-

kan a világ nagy eiméi közül is, nehezen ttrdta megr'álasztani; volt pásztorfiú, molnár-inas, földműves, dunai révész,r,asÍtti munkás, sőt megtanuita
az ácsmesterséget is'.
1BB9. ápr. 11-én baptizált Budapesten, Meyer Henrik által. Két hét
múlva már eg1,vidéki gyülekezetben prédikált, s mint önkéntes nrisszió-

munkás 10 éven át hirdette az evangéliumot'.
a tahitótfalui körzetet ónállósi
Andrást
lelkipásztornak. A helvi
meghívták
Udr,arnoki
tották a budapesti gnilekezettől, és
gyulekezet 1891_1903-ig az őházánáI talál otthonra3.
1900-ban Udvarnoki András testvér bíztatására részt vett az első misszióiskolai kurzuson,
melynek egyben élelmezési gorrdnoka is volt.
1901-ben Pósaiakára köitözött
a körösvölgvi
gyülekezetek meghívására, s ekkor már ott
találjuk őt a hivatásos missziómunkások között 'EttőI az időtől fogva n1ugalomba vonulásáig
megszakítás nélkül végezte a lelkipásztori teendőket.
Az ócsai gyülekeiet meghír'áiára hamarosan Ócsára költözött, ahol az ő szolgálati ideje
alatt, 1905-ben tartották a szervezeti-szabáIyzatot alkotó közgyíílést,meiynek alapján vált a

Elindította a magyar gyülekezetek szen eződését,mikor

baptista vallásfe1ekezet törr,ényesen elismert vallásfelekezetté.
1908-ban az addig ocsához tartoző Alberti-Irsára költözott, és az ottani g}ülekezetet a
monori és abonyi állomásokkal önálló gülekezetté Szen/ezte.
1913-ban búcsúzott a zokogó irsai 5ülekezettől, és Kispestre távozott1.
1920-ban a rákoscsabai gyulekezet meghívására vállalta a lelkipásztori szolgálatot a g1ulekezetben.
1928_ban a tahitótfalui gnilekezettől kapott igen meleghangú meghívó levelet, amit

nem tudott elutasítani, így szülőfalujában végzett igen aktív lelkipásztori szolgálatot. Itt veszíÍette elhűséges segítő társát, 1936 novemberében' majd eg1rejobban fogyó testi és lelki energiái miatt, 193B' okt. 6-án a hajdúböszörményi szeretetházba költözött5. A szeretetházban töltött 5 év alattjelent meg a ,,lelki kenyér" c. kön1ve.
1943. iúl. 26-án visszaadta ielkét Teremtőjének6.
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BARANYAYMIHALY
1888-1980

1888. szept. 20-án sziiletett Budapesten, református családban'.

14 évesen együtt tanonckodott ee1' józsefvárosi cipész műheiyében Kmet$,'Józseffel és Beharka Pállal, akik ellrívták a mai Nap u_i gltlekezetbe, ahol Udvarnoki András hirdette azigét.Ig,v 1902-ben hallotta először az igehirdetéSt' amelynek beÍbgadása sorsfordulóvá tette ezt
a napot:.

1907. június 14-én baptizált Udvarnoki András áIta7,anap u-i gyülekezetben.Július 1-jétől, a hitközség tagja'.
1909-1913_ig Udvarnoki András rnellet szolgált és r,égezte a Teológiai Szemináriumott.
1913-1923-ig az alberti-irsai gyulekezet lelkipásztora. Itteni szolgálati ideje alatt, 191314-ig Lonclonban tanul. Avatása 1914. nov' B-án Alberti-Irsán történt.
1915' dec' 8-án házasságot kótótt Lénárd Erzsébettel, a Nap u-i g1.Lrlekezetben. Házasságukat Isten négl gyermekkel áldotta meg.
1920-ban az egvesülési közgúlés az Irodalmi Bizottság tagjává, a Tanügyi Bizottság elnökévé és a Magyarországi Baptista G1ülekezetek Szövetsége Misszióbizottságának utazó tit-

Utóbbi szolgálatában 25 évig végezte hűségesen feladatait.
1923-25-ig Amerikában a Louisville (Kentucky) ,,Déli Baptista Teológiai Szeminárium''-

káráváválasztotta.
ában tanult'

1925_1935-ig a kiskőrösi körzet lelkipásztora' közben 1928-ban ismét az USA-ban tanul.
935-1 949-ig a rákoshegvi körzetben szolgált.
1945-től a Teológiai Szeminárium tanára, 1947_1958-ig az igazgatőja az intézetnek.
1952. szept. 30-án felesége az örök hazába távozott'
19B0' dec. 15-én, 92 éves korában azlJrhoz költözötto.

1
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FODORLAJOS
1898-1975

1B98. március B-án született Miskolcon' Podor Istr'án lelkipásztor elsőszü-

Iött fia, akit még kilenc gyermek kol'etett'.

l922-ben a Teológiai Szemináriumba került.
1924ben az irsai g1.trlekezetbe kerül, ahol november 9-én ar,atták
lelkipásztorrá, és itt szolgáit 1929 aug. 20-ig'
1929-től két évig Hamburgb-Horu-i Baptista Teológiai Szemináriumban folytatta tanulmányait.
1931. év elején Hamburgból hazatéwe Rákoscsabára hívták lelkipásztornak, és itt szolgáit 1934 rrovemberéig.
1934-1944ig polgári állást vállalt, így az lg4Les események Budapesten érték.
1944ben édesapja halála után a miskolci g1,'tilekezet meghívta lelkipásztornak, mert a
korábban meghívott LaczkovszkiJános hollétérőlnem tudtak. Laczkovszki testvér négt' éves
fogságból va|őhazatérése után a nagy miskolci körzetet kettéosz{ák. Miskolci és Sajószentpéteri két körzet lett. Fodor testvér a sajószentpéteri körzet lelkipásztora volt.
1950-ben a derecskei g1ulekezet hívta lelkipásztori szolgálatba, ahol szintén rövid időt
töltött.
1953-ban ismét polgári állást vállalt, és innen ment nl.Lrgdíjba. Ettől az évtőI haláláig a
diósgyőri gyulekezet tagja volt'
1975.jún. 15-én rövid szenvedés után az Urhoz költözött.
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CSERHALMI IMRE
1904-1986

,,Budapesten születtem 1904. március 26-án. Edesapámat féléveskoromban veszítettem el, s ígv nevelésünk gondja - két testvéremmel egr.titt _
özvegy édesanyámra hárult' Tizenöt éves koromban baleset ért, s ez lát'
hatóan ránvomta a bélyegétegész jövőmre. Anyagi nehézségeink miatt iskolai tanulmányaimat abbahagvtarn és tizenhét éves koromtól dolgoznom kellett.
1921-ben merítkeztem be a Nap u-i gyülekezetben' A bemerítést
id. Udvarnoki András teswér r,égezte. A $,rrlekezetben ekkor már orgonista voltam és mintegy 10 éven át karmester is. NÍegtérésembennag1'szerepetjátszott Palásti Teréz (,Jeruzsálemi Terka''), akinek lelki gr'ümölc5e édesan,vám és egyik testvérem' oket
követtem én is. Eletemre három személy gyakorolt maradandó hatásl A vasárnapi iskoiában
az utolérhetetlenül jó pedagógus Szabadi F. Gusztáv, akinek köszönhetem azt is, hog,v énekés zeneéletünkben tevékenyen részt vehettem. Atyám helyett lelki atyám id. Udvarnoki Andrásnak egy-egy jó szóra, bátoríló tekintetre mindig jutott ideje'.dr. Somogyi Imre testvérnek
köszönhetem, hogy irodalmunknak szerény munkása lettem. o bíztatott először' hog1 írjak.
Így tudtam - Isten segítségével- az olvasd, A Kürt, a Lelki Életés végül a Békehírnök munkatársaként dolgozni évtizedeken át.'
,,Cserhalmi Imre közismert volt jó tolláról. Cikkeiből szivárványként ragyogottJézus Krisztusba Vetett bizalma.''' Első cikke 1924-ben jelent meg az olvasd-ban,
1927-tőI A Kürt-ben jelentkezett írásaival, majd 1930tól szinte haláláig, a Békehírnökben."
1926-1930 közott a Teológiai Szemináriumban tanult.
1930 októberében id. IJdvarnoki András és dr. Somogyi Imre ava{ák lelkipásztorrá'.
1931-ben kötött házasságot \'\'ittenberg Gabriellával5'
Gyermekei: Imre ('34), Gabriella és Agota ('40)6.
1930-ban lettem Nbertirsán lelkipásztor, 1946-ig. A következő két évben országos utazó
lelkész (evangélista) voltam. 1948-ban elfogadtam a kis lélekszámú pestimrei gplekezet meghívását, majd 1953-ban e munkám mellé a dunaharaszti még kisebb g1rlekezet pásztorlását
vállaltam el. Pestimrén 1959-ben, Dunaharasztiban 1962-ben fejeztem be szolgálatomat.
Egyházi elfoglaltságom mellett egyidejűleg különböző külkereskedelmi vállalatoknál és
termelő üzemeknél doigoztam' általános adminisztrációs munkában. Egy konywiteli tanfolyamon vizsgát tettem, végül a Hírlapkiadó Váilalattól mentem nyugdijba.
N1ugdíjasként Végeztem még szolgálatot sok 5,ulekezetben az ttj lelkipásztor szolgálatba ál1ásáis.'''
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MAGYARI

IÁsZLo

1925-1988

1925. arrsusztus B-án sztrletett Henciclán, N{ag1,ari László és Szilág'vi N1árra
elsősztrlott fiaként' Sztilei földmÍíveléssel foglalkoztak, öntudatos hír,ő
emberek voltak, az inaház N{ag'ari család telkén épült' Még született három gtermekiik'. Köziilük eg\'olTos' eg1'állaton'os, a lesidősebb pedig a

,,lelkek onosa"'.

1943. jÍrnius 8-án merítkezett be Kiszely Ferenc által, a Bere tt1'ó fo-

lyóban. Elmélvtrlésre hajlanios lelktilete, érzékenytermészete és lelkesiilő humanizmusa szinte predesztiniilta a lelkipásztori szoigálatra.
1945-ben, közletlenül a lráborír utálr, Rákoscsabán, az icleiglenes intézeti otthonbarr
kezdte teológiai tanulmánvait' Közben középiskolát \,égZett.
1950-ben érettségizett' majd az albertirsai giülekezetber'r október B-án lelkipásztorrá
avattákj. December 6'án házasságot kötött Kenyeres Magdolnával, Beretwóújfalirn. Három
fiúg1ermek született házasságából ,Lász],ő ('52), Zsolt ('55), Kornél ('58), akiket megpróbáitatások és küzdelmek között' Isten gondr,iselésétgyakran átélve ner,eltek föl.
Ebben a nehéz törtérrelmi helyzetben építette,fejlesztette az irsai g'i,ulekezetet, állhatatosságár'al, kitartásával szeméIyes példát mutatva. A fiatalok ner'elésér,el, családlátogatásail al
erősítette a hitet, adott lelki támaszt övéinek' Betegsége miatt 1963-ban visszavonult'. Polgári
állást vállat a berettvóújfalui termelő szól etkezetben'
1975 őszén örömmel fogadta a magyarhomorogi körzet meghívását, ahol rokkantsáqi
n1ugdíjasként ugvan, de újra lelkipásztor lehetett5. 1986-ban a betegség előrehaladása miatt
,,nyLrgalomba" \,onLllu.

,,Hónapok híján negwen esztenclővel ezelőtt fejezte be a Teológián tanulmánvait. Ez
utóbbi időpont számunkra különösen fontos lett, hiszen íróasztala föl é ezt az igét írta oda néhány héttel halála előtt: ,,Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett azIjr, a te Istened
már negwen esztendeje. '. ''i
19BB. augusztus 28-án az örök hazába költözött.
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ToKA G\'[JIÁ
1928-

Apám szeméil'ében ,,r,olt eg1''szer ep szegén-v ember'', aki az ő génjeiben
hordozta a szeeénységet.Két lilágháború öleite át. Eg1,'ébként ő is, de
rrrég nagyapám is állami dohánykertészek r,oitak. Rajtuk túl, ha oly nagl'on akarnám r,isszafelé lrúzni a családfa votlalát, akkor netán még grófok is előkeriilnének a hosszú gvongfüzéren. Ily módon eljuthatnánk az
ősök atvához' Ábrahámhoz. őnéki pedig annyi Íöldje volt, amennvit csak
köriil tudott határolni szemeir,el. Utódai szintétl sokan voltak, mint égen
a csillagok. Apámnak nem volt ennvi fóldje, a talpalattiból is annyi,
amennyrn eppen megaillhatott. Gvermekei száma mindössze nvolc'
Ilyen elsodródott családban születtem én harmadiknak, 1928. február 16-án Szamosszegen, Szatmár meg,vében.

Apám Tóka Sándor' anyám FehérJuiianna. Mindketten sokat dolgoztak. Apámat a szakmai munkaja anyámat meg a sok gyermek kotötte le' imádkozni mégis megtanultunk a csa'
iádban. Ezeket el is kellett mondani esténkéntés egyenként hangosan. Ha vaiaki kibújt ez
a\ől, azt eg1 másik elárulta. Munkára is korán ráner,eltek bennünket, a nte'zőgazdasági munka minden fogására. Ez e}ől sem iehetett menekülni. Bennem azonban már egész fiatalon
magasztosabb célok fogamzódtak meg. A lét tön'ényein tűnődtem elég gyakran' Mindig megfigyeltem, miről prédikál a pap. Talán én voltam a legjobb hallgatója' Mindössze 16-1B éves
r,oltam' Ekkor dúlt a II' világháború. Iskoláim emiatt megszakadtak, majd a háború befejeztével más formában folytatódtak. Fokozódó érdeklődésemet Isten megismerése dolgában
nem adtam fel. Mindig bennem r'olt: Ki ő? A nyírségben gyakorta rendezett konferenciákra
mindig elmentem, ahol úgy jelentem meg, mint valami előkészített g1ulékony anyag, melynek eiegendő egy szikra. A lobbanás megtörtént.
1948 telén döntöttem, és majus 17-én bemerítkeztem Nfrbogáton. I{úságom jelentős
eseményét19 ér,esen tettem meg, előzőIeg református voltam. Bemerítkezésemtől másféI évre, 1949 őszén jelentkeztem a Baptista Teológiai Szemináriumba. Idáig azértjutottam, mert Istent akarhm megismerni. Abaj az volt, hogy az apámtőlörökölt
szegénységmég ide is elkísért.
Segített az Ur' Mikor a ,,papírjaim" mind me5u-oltak' felvételt nyertem. 1949-1953-ig r,égeztem
el tanulmányaimat. Kóltségeimet alkalmi munkákból fedez,tem, támogatóim nem voltak.
A szeminárium elvégzése után meghívást kaptam az Ozdt körzetbe, itt avattak lelkipásztorrá, itt kötottem házasságot Kónya Ilonával, a Bibliaiskolát és Egészségügyi szakiskolát végzett diakonissza nőr,érre1' Személyébenjó feleséget ésjó munkatársat kaptam. Házasságunkat

négl gyermekkel áldotta meg Isten' Itt 1963-ig szolgáltam.
Innen Albertirsára kaptam meghívást. A gyerekek itt nőttek fel, itt formálódtak, itt dontöttek aZ Úr mellett. Itt épiiltek be iközösségiéletbe a többi hívő Íiatallal eglütt' Az iskoláztatásuk is innen tortént' Feleségem is dolsozott. Az itteni életünk Szorosan kapcsolódott a pilisi gyulekezethez is, hiszen ide tartozott. Itt 1984ig szolgáltam.
Innen Sülysápra koltöztünk, ahol 1989-ig pásztorkodtam. onnan építkeztünk Pécelen,
és onnan mentem nrrugdrjba.
Jelenleg Pécelen 1akom, a saját kezemmel építettlakásomban. A szolgálatokat nem

hagytam fé1be. Mís az Ur éltet és erősít, szeretném tovább végezni azokat.

T'óha Crlula
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NEMESHEG}aI

GYUIÁ

1924-1988

1920. augusztus 4én szüietett, a hajdú-bihari Hencidán. Apja Alexand_
rov Elek, édesanvja korán meglralt (kilenc éves korátóI félán'a lett). Apja, második felesóge hitét követve hamarosan baptistává lett. A felnövekr,ő gyermeket is megragad ta az Úr Jézus.
1934-ben baptizált a beretwóújfalui pulekezetben' Török irénnel
kötött házasságot, mel,vet hat g1,ermekkel áldott meg Isten. Valamennyi
en követték szüleik hitét. Kezdetben szabóként kereste meg a család keni'erét.
1948-ban ielkipásztori szolgálatba lépett a tardi g,r'rrlekezetben, mert a tardi gl.trlekezet
akkoriban kívánt önállósulni' és meghívták Nemeshegvi tesfi,ért.
1949. májtrs 22-én Tardon avatta f'el őt Békefi Pál testvér. A tardi szolgálata után Recskre költözve, aZ ottani körzetetjárta 1957-ig.
1957-1967-ig a salgótarjárri korzet lelkipásztora r,olt. 1965-tő1, három év alatt elvégezte
a Szemináriumot. Nag\'örome volt, hog,v Zoltán Íia, is elhír,ás részese lett, és segített rreki a
kórzetben, majd jelentk ezett a Teológiai Szemináriumba.
1 967_1 970-ig Fóton szolgáit.
1970-1980-ig a galgagutai kórzetben tevékenykedett. 1980-ban innen került n1ugállományba. Fóton építettek eg1,másféI szobás lakást a csendes öregkorra készülve, ide költozött
nrugdíjba lépéseután.
1984-ben az albertirsai körzetet segíti szolgálataiva1, nert onnan a lelkipásztor elköltözőtt. Ezt az időt is gazdagon megáldotta Isten. 1986 decemberében tudomást szerzettbeteg_
segéről. ígv l987-ig végezhette a szolgálatát AIbertirsán'
19BB. február 2Lén az Ur meseléselte türelemmel hordott szenr'edéseit és hazahívta'.
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IÁsZLo GABOR
1939Irgalrnasan bánt vekinh ... "
Ezs. 63:7

Baptista hívő családban születtem 1939. március 14én, Hajdúnánáson a
.'ulád ha'-adik gyermekeként. Éclesanyám születésemtől fogva azért
imádkozott' hogy az Ur gyermeke és szolgája lehessek.
1957-ben dontöttemJézus mellett és a hajdúböszörményi g1'ulekezetben, Patkás Gábor lelkipásztor által bemerítkeztem.
A sarkadi gimnázium biharugrai tagozatÁn érettségiztem.
Az Ur elhívásának engedve, a Baptista Teológián 1959-tól 63-ig végeztem tanulmányaimat.
orgoványon 1963. szeptember 3-án házasságot kötöttünk Marton Margittal. Hazasságunkat Isten két gyermekkel ajándékozta meg: Gábor és Margit.
Szolgálatunkat 1963 szeptemberében kezdtük. Első szolgálati hel1unk a hosszúpályi
g1ulekezet és körzete, ahol 5 évet szolgáltunk.
A következő szolgálati helyunkön, a magyarhomorogi g1ulekezetben és kórzetében 6
évet töltöttünk.

Harmadik állomásunk nag1,dobosi gplekezet és körzete. Itt 13 évig szolgáltunk.
Ezt követően az albertirsai gyülekezet és körzetében folytattuk szolgálatunkat 12 éüg.
Amikor visszatekintünk a megtett útra, amelyen sok küzdelem, próba és harc volt részünk,
hála van a szívünkben' mert Isten mindig velünk volt. Megáldotta életünket és szolgálatainkat. Hálával emlékezünk azo\<ra a testvérekre, akiket Isten minden g1rlekezetből fuonként
és Húrkéntadott mellénk'
Istennek adok hálát legközelebbi munkatársaimért: feleségemért, aki nagyon sokat vállalt a szolgálatból, gyermekeinkért' akik gyermekkoruktól kedve meqbízható munkatársak.
Megtisztelő számunkra, hogy a mi Urunk nyugdíjasként is alkalmaz szolgá|atában.
Egy féléveta szekszárdi körzetben szolgáltam.
Jelenleg a pestimrei gyülekezetben végezhetem a lelkipásztori feladatot.
,;{ldjad, lelkem, azUrat, és ne feledd el, mennyi jót tettveled!'' Zsolt. 103:2
Ló,szló Gábor
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TENKELYBELA
1959-

Tenkely Zoltán és Bodogán Margit házasságából, harmadik gr'ermekként
születtem 1959. auguszttrs 24én N-vírbátorban. Gvermekéveim első hat
élétHodászon töltottem, ahonnan Kántorjánosibajárt a család g1ulekezetbe. Ezt köve tően Aporligetre költöztrink, ahol az általános iskola első
hét osztálvát jártam, a n,volcadikat Hajdúszoboszlón r'égeztem el' mert a
család ismét költözott'
A középiskolai tanulmányaimat E'sztergom-Kertvárosban végeztem, ahoi szakérettségibizonyítvánvt szereztem, középfokú legyipari
gépészszakon, 1977-ben.
NÍunkahelyeim Budapesten és Budaorsön r'oltak, és különboző szakmákban dolgoztam
ill. szereztem képesítést.Voltam technológus, önh'én,vtisztító, betanított marós, szen'izlakatos, eg,vengető lakatos. Szakmai képesítéstSzereztem: raktározásból, targoncat'ezetésből, híddarukezelésből és gépkocsivezetésből.
19B0. december 14én Ócsán, Asztalos Imre testlér által bemerítkeztem, és a rákosszentmihál1,i g1ulekezet tagja lettem. 19B4. november 17-én feleségüI vettem Biró Gyöngyit, aki akkor még csak barátkozó volt gvülekezetünkben. 1985-ben szüIetett Béla fiúnk. A feleségem
megtérésefordulópontot jelentett az életünkben, mert ezt kör'etően kaptam elhívást a lelkipásztori szolgálatra. 19B7 nyarán felvételiztem a Teológiai Szemináriumba, és 1991 nyarán fe jeztem be tanulmányaimat. A teológiai évek alatt született még két fiúnk, Zoltán 'S8-ban és
István'90-ben.
1991. augusztus 19-én a Pécs-somogyi gyülekezet meghír,ását elfogadva Pécsre koltöztünk, ahol 1992 nyarán ielkipásztorrá avattak. A Mecsek lankáin' festői környezetben B és
fél évet töltöttünk el, ami minden tekintetben áldást jelentett számunkra. Itt született

Gyöngyi'93-ban.
2000. március elsejével az albertirsai és pilisi gyLrlekezet meghívására elkezdtem a lelkipásztori szolgálatot a két g).Lrlekezetben.
Tenkefu Béla
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G1ulekezetünkben a lelkipásztorok mellett hosszír ér,eken át szolgáltak testvérek, közülük
ketten a grülekezet_vezetés szolsálatát is végezték.

FARKAS

uÁnrox

1885-1957

Farkas Márton 16 gyermekes családban ner,ekedett fel, a gvülekezetalapító tagja r,olt és Szabó '\ndrás idejében avatták diakónr_rssá 1906-ban,
majd gyülekezeti r,énné1913-ban. 1913-ban Baranyav testvér külföldi
tantrlmánvút1a alatt ő Iátta el a g1ülekezet-r,ezetés szolgálatát, igét hirdetett, ítrr,acsorát osztott, temetet't, blrzdított az imaórákon való részvételre, az imádkozásra. A g1,ülekeze tt pénztárra is ő r,ig,vázott. Házasságábói Gulyás Annár,al nem született cyermekirk, két lán,vt fogadtak örökbe. Farkas Franciskát, aki árl,aházban ner,elkedett, 12 ér,es korában fo-

gadták családjukba . Farkas Erzsébetet' egvik szegény sorban lévő testvére eyerrnekét is
örökbe fogadták'
Nagyon jó kapcsolatot tartottak fenn Baran1,ay testr'érékkel, otthonukban fogadták őket.
Misszióutakon is hirdetett igét, Nag1kőrösón, mivel ő is földműr,es ember r,olt, az ott élő
gazdálkodó emberekhez a saját n,velvükön tudott szólni. Cserhalmi, Kiszelv, Mag1ari lelkipásztorokat is sokat látták vendégül otthonukban és közösen mtrnkálkocltak a g1.irlekezet
rig1én. Cserhalmi Imre teshér távozása után 1946 és 1947 kozött megint Farkas Márton testrér látta el a teendőket'
1957-ben tért orök nyugor,óra.
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BUZAS MIHALY
1925-2001

1925. július 3-án Irsán Született' Buzás Mátyás és GulyásJrrdit harmadik
gyermekeként. 1949 júniusában baptizált az trsat gyulekezetben, Kiszely
Ferenc által. 1951-ben már lratalon az elöljáróság tagja lett.
1953. október 10-én kötött házasságot Czerman Lídiával. Hazasságukat Isten három gyermekkel áldotta meg, akik a bemerítés által köver
ték szüleik hitét. Buzás Mihály testvér gyermekeit nagyon szerető, értük
élő édesapa volt, de ugyanez elmondható unokáival kapcsolatosan is.
l962. június 5-tő1 a g1ulekezet pénztárosa, anyagi felelőse és helyi

megbízot1ja'

Szolgálatátjellemezte azIJr és a gyülekezet iránti szeretet. Felelősségte|jesen, hűséggei
végezte munkáját. Ebben segítőtársa felesége volt, aki mindvógig mellette állt, és aki hálás az
együtt töltótt szolgálati évekért.
19B5' óta a polgári foglalkozásából n1ugalomba vonult, de szolgálata még aktívabb lett,
hiszen még több időt áldozott az Urnak és a g1.Lrlekezetnek. A szolgálati lakás építésévelkezdődően évekig hűséggel segített Czerman Béni bácsinak,Lászlő Gábor testvérnek. oroszlánrészt vállalt nemcsak a gy)lekezeti szolgálatokban, hanem az építkezésekbenis. Hogy Isten
erőt adott hozzá, ezért mindig hálás volt.
Nagyon Szerette azIJrházátés az abbanvaló megjelenést. Szerette lelki testvéreit,azif.
júságot, a gyerekeket, és a látogatókat egyaránt. Rendszeresen imádkozott mindenkiért. Szetette aZ itt szolgáló leikipásztorokat, élete során heten szolgáltak a gpilekezetben.
A g1ulekezeti életben nagyon sokrétű szolgálatot végzett és ha L Úrban eiőre ment egyegy szolgálattevő, és nem vette át más a szo|gá|atát, akkor Misi bácsi csendben a helyére állt'
LegutóbbJóga Lajos testvér szo|gáIatatvállalta fel, mikor ajtőnáIlő lett és ha nem is annyira
korán, de mindig időben nyitotta azUrházát, télen-nyáron . Az ,u\7'útat" című bibliaolvasó vezértonalat 2001-ben Buzás testvér vitte el a családoknak és idős testvéreknek.
Isten sok tekintetben meghallgatta Buzás Mihály testvér imádságait. Így megaclatott neki' hogy beléphetett aZ \iiá épült imaházba. Nem akart idős korban a családnak terhet okozni hosszan tartó betegség, ápolás miatt, ebben is meghallgatta őt.
Halála előtt' vasárnap reggel még végezte az úr-lacsora kihordás szolgálatát, més imádkozott a gpilekezetért, és másnap hajnalban, 2001. július 2-án az Úrhoz t<ottozott.
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sznnnnrvÉxrnx ÉonsapÁxK ÉrnrÉgór
Fiatal lelkipásztorként került lrsára. A gyulekezet f'elavatta. Szeretetüket, segítőkészségüket
sokféleképpenkifejezték. Ajó Isten,után a legtöbb segítséget Farkas bácsitól kapta, akit különós képességekkel áldott meg aZ Ur. Bölcs, előrelátó volt. Mint a 5,ulekezet vezetőjének,
szüksége is volt erre. A kettejük bensőséges kapcsolatajótékony hatással volt a gyLrlekezet fejlődésére.

Édesapánkat több kegyelmi ajándékkal is megáldotta a jó Atya. Az egyik ilyen a prófétáIás ajándéka volt (I. Kor 7:7)' Történt ugyanis az L v1lágháború idején, hogy egyik vasárnap az ímabázba egy asszony sír-va érkezett, kezében a frontról érkezett tábori levelezőIapot
szorongatott, melyben a férje haláIárőlr értesítették.A levelezőlap elolvasása után eg1,belső
hang (Szent Lélek) Baranyay Mihálynak ezt sugallta: A férje nem halt meg él'' Ezt a tényt
''
a testvérnővel is közölte. - Ez a prófécia bebizonyosodott. Egy hét múlva a testvérnő a férjétől saját kezűleg írt tábori lapot kapott' Az újabb bizonyíték pedig az volt, amikor a frontról
hazaérkezett a már halottnak hitt férj. A prófétai ebbéli ajándéka a II. világháború ideje alatt
is megadatott.
A missziói mrrnka, melyet szerte aZ országban végzett (országos missziói titkár) sok időt
igényelt, volt amikor 2-3 hétre is távol maradt a családjától' mert aZ Ur szőlőskertjében munkálkodott. Tudtuk, és ismertvolt, hogy nála az első helyen Isten ügye és a misszió á11t. De amikor a család eg1utt lehetett nagy öröm és boldogság tóltótte be a szíveket. A családi áhítatok
felejthetetlenek maradtak számunkra, néhány gondolatot mindig fíízött a felolr,asott Igéhez,
mondhatnánk így is: istentiszteleti alkalmak voltak azok.
Az utolsó családi összejövetel is maradandó lett számunkra. A Budakeszi családi házban
egy héttel az elköitozése előtt eg1nrtt volt a család' Már nem tudta felolvasni az aznapra kijelólt igeszakaszt, ezt irén leánya tette meg, de így is az imádságban egybeforrrla Isten trónja
előtt szintén felejthetetlen maradandó élmény volt. Az áhítat befejezésekor mintegy búcsúzásképpen ezek voltak a szavai:
Qamehdm! Leg1eteh békességben Istennel és eg1má;sal. Kópaiseljétek jól az Istent.
A hívó ember már kész az Istennelvaló találkozásra. Amennyire rajta múlik, a dolgokat
elrendezi, így rendezte el halála esetén az úgynevezett koszorúmegváltást is.
Egész életénát szívügye volt a szór-r,ány misszió s aZ ott szolgáló lelkipásztorok anyagi
helyzete. Valamilyen módon mindig támogatta őket. Az utolsó éveiből mesmaradt postai feladószelvények is tanúskodtak arról, hogy élt benne a segítőkészség.
Halála előtt meghagyta, hogy a sírján ne legyenek koszorúk. A koszorúkra szánt pénzta
szórr,án1.misszíő támogatására fordítsák. Ezt a kéréséttermészetesen továbbítottuk az ország
testvériségének,melyetjó szíwel és mesértéssel fogadtak.

Baranyq

testaérek
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ROVID EMLEKEZES
Bár gyermekkorunk első - sok mindenben nreghatározó _ ér,eit húgaimmal eg1ütt az imaház udvarán éltük, hiszen a lelkészi lakás illene ház is ott á11t. nehéz a rendelkezésre álló terjedelemben eg] vag} két, különösen jellemző, lényeaes eseményt kiemeInem - a renseteg
közirl. A leginkább ide és az alkalomhoz iliő talán nem is valami konkrét történet volna, hanem ottani életünk eg1ik meghatározó motírruma. N{a úg mondanánk, az az attttitd, az abeállítódás, amely a sztileim életétjellemezte. Rör,iden fogalmazva: azltatározta meg minden
tettüket, szanrkat, vág1aikat és gondjaikat, hogv a hittik' a grulekezet, az ő Uruk szole'álatában álltak.

Nagyon fiatalon kerüitek Nbertirsára, ebből Íakacltak legfőbb eredménveik és legfőbb
goncljaik is' Edesapámnak semmiÍéle vezetői tapasztalata adclig nem lehetett, egvébkéntsem
r,olt - élete l'égéigITúiságosan nagv jártassága az evilági praktikusságok között, édesanl'ám_
nak az érettségibizonyítványán (1930 táján az még nem volt nag1.on gyakori) akkor.jószerir,el
még meg se száradt a tinta. Viszotrt roppant lelkesedésiik, dinamizmusuk aktivizálta és meg_
nör'elte a gyülekezet if3úságát' I(rándulások focimeccsel, szomszéd települések sTülekezetei_
nek meglátogatása (hiszen édesapám hosszú időn át a Pestlőrinctől Aboni'ig terjedő körzet
kerékpárral közlekedő le1kész-,,gazdaja'' volt), nagv létszámíl részvétel Tahiban, a konferenci_
ákon, énekkar, g1'erekkórlls, VegYes zenekar, vonószenekar, manclolinzenekar, szal'alókórus
fel sem tudom sorolni, hány féle formációban zajlott a fiatalok elülekezeti élete. Atkoriban
szinte ér'enkéntvolt bemerítésitinnepség, járt ott igen sok hazai és külföldi le1kész-r'enclés,
akiknek édesanvám a felejthetetlen húslevesettfőzte (talán Baranyay bácsi r,olt a ieghálásabb
érte)' és családunk minden {ig1'elme, mindig arra iránvult, ami a g1ülekezetben történik' illetve ott kell történnie.
Úgl emlékszem azokra az él,ekre, hogr bár az imaházrrd\rar - no meg a példamlltatás kötelező Í'eg,velme - a szokásosnál több liselkedésbeli korlátot állított a Cserhalmi-g,verekek elé,
ezeket valahogy nem éreztük nag1' tehernek, mert átlelkesített volt az életirnk.
Szüntelenül készültünk r,alamire - a tobbi hívő fiatallal és sok idősebbel egyutt -, karáCsonvra' húsvétra' hálaadó ünnepélvre' vagy akár csak hétkoznap esti istentiszteletre,
Syermekórára, szavalatra, éneklésreés így tovább' Es közben - természetesen ezt már csak ma
tudjuk ígv megfogalmazni - megtanrrltunk másokhoz alkalmazkodni, a mások másr,oltát el_
fogadni, megtanultunk kicsin,v dolgoknak és a mások örömének is örülni, egymásért őszintén szurkolni, önzetlenül segíteni és _ szeretni! Csupa olyasmit, amiben manapság annyira
szűkölködik a világ.
Hírgaimmal, azokra az ér'ekre emlékezr,én,azt szoktuk mondani, hogy nem is az ltdvaron, lényegében az imaházbarr éltünk. Avasárnapok, a nag1,', kettős ünnepek reggeltől szinte
estig odahír'tak mindenkit, de a hétköznapok is gyakran, hiszen a harmónium mee a hangszerek mellett készülni kellett a gyülekezeti eg1,tittlét óráira'
Édesapámat, ha a szóban fógó helrszín"ie r,etíti az emlékezetem, csak úg,v látom, mint
aki a prédikációjára készüh,énsokszor késő estig Bibliája ésjeglzetei fólé hajoI. Fáradtan-porosan érkezik haza a gnilekezeti tagokat látogató körÍrtjáról, aztán a harmónium rnellett üIr,e
tanít bennünket és még sokakat új énekekre' vagy éppen a saját szerzeményétveti kottapapírra, aztán vezényii az énekkart, aztán istentisztelet után az imaház ajtajában búcsúzik kézfogással minclenkitől'.. A halálos ág,ván is, amikor uto|jára láthattuk, és csókkal búcsúztr.rnk tőle,
alig hallhatóan azt sústa rnir]degr'iktinknek:
Ur áldjon meg.'.''
'Az
Már sokan nem élnek gv_errnekkorom társai köztil, de tudom, hoel'az akkor harmincas

46

,,Cserhalmi bácsi" és a httszonér'es ,,Cserhaimi néni'' elhivatottsága, fáradhatatlansága egész
élettikre szőló, azÍ talán kicsit meg is határoző élményvolt a számukra'
Az albertirsai g1üIekezet teljes történetét, persze, nem ismerem, de gyermekér,eink
nag1 ajándékának tartom, hogv az egyik r,irágkorának részese, ma úg-v- mondanánk: kedr'ez-

ményezettje lehettem.

Cserhalmi Imte

újságíró

szaz ÉvnsAZ ALBERTIRSAI BAPTISTA GYIJLEKEZET
1901-2001

Az alábbi sorokban hálás szílr,elemlékezünk Urunk ktilönös kegyelmére, mellyel létrehozta
Albertirsán a gyülekezetet. A kezdetnél 1901-et írtunk, most pedig,2001-ben járunk. A próféta szavai jtttt'tak eszünkbe: ,,Mindeddig megsegített bennünket azltlr".

A lentiekberr egy kis történeti átfutással szeretném érzékeltetni gyulekezetünk törekvéseit és a borzalmakat' melyekben megszületett és élt 100 éven át. Hiszen ez idő alatt hatalmassá_
gok rendültek meg és dőltek romhalmazba. Ugyanakkor hogyan maradhatott fent egy ,,evámoltalan'' közosség, ugyanabban az időben? Tudjuk a halottaknál nem nagy szokás számolgatni porladásuk esztendeit, mivel úg1'is mindegv' Az élőknél, ez esetben egy élő g1ulekezetnél,
minden évetfeljegyzünk. Mi '(izte,mthajtotta, mi tette ilyen nagykorúvá? A hajtó erőbőImár az
induiás éveiben megláthatunk valamit. A kis közössée igyekszik gyarapodni és hitében erősödni. Ennek következtében 191O-ben felépítinag1 imaházát. Szép te]jesítmény! De ebbői az éIni
akarásból maradt még a század végéreis. Az utolsó évtizedben szinte tövestől átépíti az td'őkózben tönkreme nt imaházát és egészen újjá varázsolj a azt' E két eseményhez tartozőan két pász_
tori lakást is épít.Ezek is dicséretes dolgok! Közben az otthoni saját gondjaival is megküzd a
testvériség. TerméSzetesen a földi élet törvényei szerint a tagok folyamatosan cserélődnek. Az
elődökkel mindenképpen megtörtént, de a későbbi generációk közül is jó néhánvan már kimentek a csöndes temetőbe' az ő békésebbtáborukba. odakint élő fejfákká váltak. Ha köztük
néha megjelenünk, mintha beszélnénekhozzánk és ezt mondanák"Kedveseink, ne sírjatok
felettünk, mi csak megpihenni jöttünk ide ki, otthon nem tehettük.
A fentiek nem egy napsütötte időszakban mentek végbe. Ugvanis a század egén komor
felhők g1ülekeznek, sótétebbek, mint valamikor. Az első ülágháborúra gondolok és azt követően Trianonra. Aztán sorba a tobbire: gazdasági r,álságra, pénzromlásra, munkanélküliségre
és az áItalános elszegényedésre. Sok ]ett a koldus' Ekkor még a század derekán semjárunk,
mikor mindezek te!esen megismétlődnet<. Ú;abb világháború, újabb pénzromlás és
'oind..'ből újabb. Megtoldva az ateizmus sötétítő tanaival' a kitelepítésekbosszantó tetteir,el'
Ekkor
csökken gyrrlekezetünk taglétszáma majdnem a felére (kb. 300-ról 1B0-ra). Az 1956-os szabadságharcról nem is szólva' sem a megtorlásokról nem beszélve' Megrázó események! Utórezgései még sem ültek el'
Hangsúlyozom, elődeink nem akartak Albertirsán ,,új vallást'', ők leikileg voltak éhesek
és tájékozatlanok. Nem ismerték Istent sem az őFtát. Bűneikről sem tudtak sem a megváltásról, sem az üdvösségről.
Bibliajuk sem volt, honnan is tudhattak volna ilyenekről. Összegyííjthetők voltak hát a
kegyelem asztala köré, belül megtértek, bemerítkeztek, beépüItek' kózösséget alkottak. Bent
I/visztus.jelen let et érzik.
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Boldogan énekelnek. Szír,ük tele örómmel, keblük lelkesedéssel. Imaórákon hangosan
imáclkoznak és ewenként. A tiszteleteken igéket hallsatnak, a bibiiaórákon hozzász(inak.
osszessésében azt tapasztalják, hogy az Istennel vannak esyütt értekezleten, minthog,v valóban
ígl'is r,olt. Erre voltak éhesek, nem pedig a r'allásra. Itt rejlenek fennmaradásuknak titkai is.
A szemtanúk megcsodálhatták, miként Iesz az egyszerű fiatalokbói jó képességííénekkar és zenekar, ha a bennük szunnvadó tehetségeket életre kelti Isten Szentlelke' Szolgálataik az é1et üdvös leheletei és zamatos g1imölcsei voltak. fuok ma isl
Végezetül az Úr kegyelmessége mellettjelentősége van ha !$ gpilekezet élni akar. Továbbá, a szeretet gyakorlásának a megújulási törekvéseknek, az Urral való kapcsolat ápolásának, a kózösségi élet gondozásának a fej és az léIek tisztántartásának és eg1éb lelkijózanságoknak jeientőségük van.
Isv lesz egy ,,ha3dan nem Isten népe r'oltatok'' népbői, ,'megtartásra való Isten népe''
(I. Pt. 2:9,10)' A megtartott nép peclig bármikor jLrbilálhat'
Tóka G1ula

1elkipásztor

ÉonsapÁu SZoLGÁIÁTA ALBERTIRsÁN
1984től 1987-ig, mint n1ugdíjas lelkipásztor szolgált édesapám az albertirsai és pilisi g1,'trlekezetben. Visszaemlékezve erre azidőre, a vele, édesanyámmal és tesrvéreimmel folytatott beszélgetésekre,valamint az irsai és pilisi testvérek beszámolóira a következőket írhatom le.
Lelkipásztori szolgálatának megkoronázása volt a mintegy három esztendő az albertirsai gyülekezetben és korzetben. Az ötvenes évektől kezdve ismerte és szerette az irsai g1,ü1ekezetet és annak ének-zenei egnittesét. A hatvanas évek elején meghívást is kapott az albertirsai gyüIekezettőI lelkipásztori szolgálatra, amit akkor nem fogadott el, mert nem akarta
cserbenhagyni a salgótarjáni körzetet, amely korábbi betegségében sokféleképpen igazolta
szeretetét. Most azonban az Urtól vette, hogy eljött az ideje, hogy ebben a körzetben is munkálkodjon' Noha már évek óta nyugdíjas volt, rendszeresen szolgált igehirdetéssel az ország
külónböző gyülekezeteiben és a monte-carlói evangéliumi rádióban' Igy érte a felkérés a lelkipásztor nélkül maradt, lelkipásztorlakást építő gyrrlekezet, körzet, a kerületi és országos
veZetőSég részérő1.

Fiatalos lelkesedéssel vetette bele magát a missziómunkába' Fótról ingázott édesanyám_
mal eg1rtt az istentiszteletekre és egyéb szolgálatokra. Látogatták a családokat, erősítették a
testi-lelki betegeket, vigasztalták a gyászolókat. Nemcsak a temetőbe temetett, hanem a ,,hul-

lámsírba" is. 1985' június 9-én például nyolcan álltak a medence par!án, akiket hitük vallomására bemerített. Lesták Károly testvér az egyik bemerített fielenleg a pesterzsébeti g1ulekezet elóljárója), így emlékezett évekkel később: ,,Nemeshegyi bácsi mindenkit törekvőnek
tekintett, aki még nem tért meg és hívta a barátkozók őrájára.". Ugyancsak Károlytól tudom,
hogy édesapám rendszeresen részt vettaz i{úsági órákon is. Afiatalok szerették őt,megérezve, hogv mennyire szereti és pártfogolja őket. AZt a lelkéSztársaktól és az irsai testvérektől tudom, hogy a korábban megromlott ökumenikus kapcsolat kiürágzottszolgálata nyomán. Szerette és tisztelte a más keresztyén hiwallású szolgatársakat. A békességetmunkálta velük és
közöttük.
Szolgálati ideje alatt a gyrrlekezet énekkarával, i{úsági egl'tittesével és szolgáló Csoportjával tóbb misszió utat Szenrezett. Ismerte a misszió utak lelki áldásait.
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Annakidején az óh'enes-hat\lal]as ér'ekben is iálialta, amikor ez kockázatot jelentett.
1985-B6-ban többek kozött Balatonszemesre és Biikkzsércre látrrgattak el. Ezekről az utakról
azt nrondta SziláwiJózsef tesfi,ér, a piiisi 91üIekezet r'ezetője , hop,ez idáig ezek r,oltak az aibertirsai és pilisi testr'érek trtolsó közös rnisszió ú!ai'
l985-ben jtrbileumi megemlékezést szenezett, melyről a Békelrírnök 19B5/2l2. olda-

iálr találunk részletes beszámcilót'
i986 nvarán Balatoníö1cir,áron ücliiitetést láilalt a körzet tesn'órisége részére.Nem sokkai ezrrtán már jelentkeztek súl-vcrs betegsége eiső ttrnetei.
1987. inájus 23-án örörnnlel köszöntötte
utódját László Gábclr lelkipásztor testr,érta beiktatási istentiszieleten. E'rről a7'tír1a krónilrás a Békehírncik lapjain: ,,Nemeshegyi Gyula az
iclősebb tesÍr,érlelkr:sítéséie1 szó1t szo1gatársához''" Ieen, ú9,goncioiom, ebberr lehetne osszeeezni éciesapárrl szoleálatát: az Ur iig'véért lelkeseclett és lelkesített.
Aoja az Ul, hoer,ránk rs jeliemző legven nrinclkettő j
|ienreshegti Zolidn
lelkinaszton

EMIÉKEZÉS
,,

Az Úr

min.tlelt ösaén1e szeretet és hűség' ' . ''

Zsolt 25:10
Nagp, esenlétrv az. atnikor eg,-r ar.rilekezet 100 éves múltra tekinthet vissza. Ez a jeles alkalom

érkezett el az A]bertirsai Baptista G1.ulekezet életében.Ennek az Istentől gazdagon rnegáldott mírltnali cs1'szeletében a nti szerén,v szolgálatunk is benne van. Ez a szelet 12 ér'etjelent,
melvet az albertirsai és piiisi g1.tilekezetben tölthettünk e]'
i9B7. ápriiis else.jén érkeztünk Na5.'dobosró1' NIég a régi szolgáiati lakásba költöztünk
be. Szoigálaturrk két fő terüle tre koncentrálódott. Eg)'részt a lelkipásztori szoigáiat, a másik
rlag]' feladat a s\tiieiiezet rragr, építkezésébenl aló aktír, részr,étel,amelv legalább öt ér,et vett
isénl'be. Elsőkérrt az új szolgálati lakásnak a befejezésérekerr_ilt sor' Ez a munka 87 végéreelkészirlt, ís\'a telet rr,ár az' írj, kén-velmes lakásbarr toltöttük. Á kör,etkező nag'feladat az 1910ben épiilt inraház írjjáépítéser,oit. Ez a munka rrégr keméri-v érlet r'ett ig'énvbe' A gr'iilekezet
péIdás álclozatát, összefogását és sokak segítségétmegálclotta }stetr, ennek eredmérl,veként

995. rnárciLrs 25_én me3-n1,itotttrk imaliáz ltnkat.
Néhánv.jellemzó aclat erfe aZ idíjre r,clnatkozóan: A]bertirsán 38 temetésem r,oit" Ebből
32 r,oit g1'tilekezeti tag. Pilisen 13 ternetésem volt, ebből 12 giülekezeti tag. A bemerítettek
száma 27' köztilürk 19-en az irsai, S-an a piiisi grülekezet tagjai lettek. Flárom család köitözötL
Nbertirsára, Pilisre enné1 több. Ezek a tesn'érekjó1 beépüitek a grrlekezetekbe'
Hálával ernlékeziink a felnőtté lett g1.ermekekre" A hííséggelszolgáló fiatalokra' fu
énekkar szép és folvanratos szolgálatára. Ernlékeziir'rk azokra az ir'rrádkozó, terhet hordozó
idősekre, akik nra is szolgálnak a gtrlekezetben, \Iag1 már az Úrhoz kóltóztek. Emlékezünk
azokra a rendszerességgei niegismétlődő ijkumenikr.rs alkalmakra, ahol a g,r,rilekezeteink
eg1nitt ioltak az ic'e nellett' eg'ütt az imádságban.
Legverl álclott Istelr a púIekezet gazdag múltjáért. A mi UrunkJézus lkisztus teg,ve áldottá, g1tirnölcsözőr,é a ieienét és |övőjét"
1

László Gábor
le1kipásztor
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Üjl;\l3Ejtil'Jjt.];\
Nbertirsa is

a large town in Hungary which lies benveen the two great Hungarian rir,ers, the
Danube and the Tisza. Albertirsa nas formed in 1950 from the union of t**o villages, Alberti
and Irsa. The Baptist Mission in Hungary began when Rev. Joseph (Jozsefl Marshail, Rev.
John (fanos) Rottmaver and Rev. John $anos) vojka came ro Hungary in 1846. In 1901,
Joseph (Jozsefl Dudas, a member of the Ocsa (Hungan) Baptist church, went to Albertirsa
to visit his relatives. He spoke to them about the Gospel and they were receptive to it. They
first gathered at the home ofJohn (]anos) Fabok. Four rvomen were saved at that first meeting. Thev were baptised on August 20, 1901 by Rev. Samuel Seres. The Baptist Church of A1bertirsa was formed at this time.
The Congregation then began to grow. In the first ten years, the membership of the
Church grew to 140 members. During this period, some men from ocsa and Kiskőrös came
to Irsa and preached the Gospel from time to time. Our Church was a Mission Station of the
Ocsa Baptist Church at that time and Rer,. Andrew (Andras) Szabo, Pastor of the Ocsa Baptist Church regularly came to Irsa to lead the Worship Services. Paul (Pal) Beharka founded
our Church choir in 1903. Our Sunday School was organisecl byJohn (]anos) Palinkas. Our
first Church building was built in 1905. In 1908 Rev. Andras Szabo moved to Irsa from Ocsa
and he became our f,trst permanent pastor. LInder Rev. Szabo's leadership, the Irsa Baptist
Church became not only an independent Congregation, but also a Missions Center for several smaller Congregations or Mission Stations such as: Monor, Felsőnyáregyháza, Szolnok,
Abony and Nagykőrös.
In 1910 an at the time avery modern Church building was built. The Dedication of the
new Church building was a momentous e\rent, not only for members of the Congregation,
but also for the whole village as rvell.
Rev. Michael (Mihaiy) Baranyay became the new pastor of the Irsa Baptist Church in
1913. Shortly thereafter, he trar,elled to London for one vear, in order to learn English. Rev.
Baranyay returned to his Congregation in Hungary, hov,'ever, before the outbreak of the
First \{brld War. Several members of the Church were drafted, and four of them were killed.
Many of them became prisoners of war in Russia. John (Janos) Czerman and Paul (Pal)
Konyves returned Siberia only 16 years later, because they had founded a Church and several choirs in Siberia in Petropavlovsk and in Buganovsk.
In 1923, Rev. Michael (Mihaly) Baranvai became the Secretary of the Baptist Union of
Hungary. He then went to the Unitecl States for 3 ,vears. From 1924 to 1929 our pastor was
Rev. Louis (Lajos) Fodor. Llnder Rer,. Fodor there was a very actir,e Mission life. The pastor
and the Church choir and the Church orchestra went to evangelise and preach the Gospel
in other cities in Hungary. From 1930 to 1946 Rer,. Emery (Imre) Cserhalmi continued the
tvork of Rer'. Fodor. This period was the Golden Age of our Church. but the Second World
War ended this fmitful period. Rev. Francis (Ferenc) Kiszely, our next pastor from 1947 to
1949 continued the Mission work, but not in as large an area as the pastors before him. Rev.
Ladislaus (Laszlo) Magyari, pastor from 1950 to 1963, started to build Ecumenical connections r'vith the Churches of other Denominations. Our pastor from 1963 to 1984, (s1,. Julius
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(Cyula) Toka rvho led a very active Mission work. The members of our Congregation and
also our Chr"rrch choir visited rnany other places.
After that Rer,. Gabriel (Gabor) Laszlo started his work in 1987. Under Rev. Laszlo's
Ieadership, a ner'r, Church building was built between 1991*1995. Our present day, modern
Church building is very awe-inspiring.
The youth of the Church are very active. They founded a Singing Group and have pro-

ducedfirlecasse|tessofar,withtheÍbllolvingtitles:JesusIsCallingYou!

(1985),ShallYou

Follor'i'Jesus? -Jesus, I'm Corning To You! (1986.), Pr"rt Forth Your Handl (1992), Heavenly
Love (1995), Teach Me To Belier,e (1998). Our Church has a newspaper, enrirled,,The
Ster'vard", as rvell Hungarian Television televised our Easter Senice in 1999.
in March of 2000, Rer,. Bela Tenkely became our new pastor.
We are grateful to the Lorcl for the 100 years of our Consresation. We thank the Lord
íbr His Crace and Love
.
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ALBERTIRSA nor,ro rÖnrÉNnrn
lSzántóJózsef:Albertirsa

Százesztendős ialukrónikája, 1890-1990' (Án'él,e asz'erző engedélvé-

vel) , 'Szántó József: olvasmányok A]bertirsa mírl{ából I. rész 1 352*1686., 'Kiss Lajos; Földrajzi

nevek etimológiai szótára,'NIagYar Nagylexikon Bp.1999'

lÖnrÉxnrurÖssznrocrarÓ

dnrssaÓ KEZDETE
'Békehírnök (Bh) 1901/302, 'Bh. !902/106-7, 'Bh.1902/157, 'Bh'1903/4I,'Bh.l902/I72174' nBh' 1902/I4l, 'gh. l902/316,'Bh. Ig03/I75, 'Bh. i905/106,l52,344, 'oGlülekezeti
jegyzőkönyv (GyJegyz.) 1906.dec., ''Bh. 1903/320, ''Bh. 1903/316, l3Bh. 1903/12, ''Bh.
|905/I2l, "Bh. 192B/206, 'o1907/153-4,"Igazság hírnóke 190B/64, LEKrisztusértjárrla kóvett.

ségben - Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetérőI (1996. Budapest)
112. o., 'rBh 1910/89., 'oGyJegyz. 1909.szept., Bh. 1907/90., ':1Bh.1910/216,249,316., '2Szebeni olivér: Messziről jött segítség,Sáfár 1997. márc', *Bh. 1910/299.,'tBh. 1911/250.,'uBh.
Ig02/707., iogh. 1902/141-2', ''Baptista levéltár, telekkön1vi adat, ''*SzántóJózsef: Albertirsa
Szaze sztendős falukrónikaj a,'oKrisztusé rt j árr'a kove tsé gben 9 5-9 6. o.
2.

A GYaLEKEZET T)Í/ÁBB N )WKEDIK

lBh.l9ll/248,

szept., 7Bh.

I9l2/169,38h.I9I2/I73, tBh.1913/169, uBh. I9I3/I70, nGyJegyz. 1912.
l9l2/3l3,'Bh. 1913/5B, oCsopják Attila: Képek 67, 'oBh. 1933/187, "Bh,
2Bh.

1916/2B3, GyJegyz. 1914-191B, "Bh.1915/115.,'uGyJegyz. 1922. július,'*Bh.1916/107-9, ''Bh.
1923/5l,I25,163,195' '6BányaiJenő: A mag1'arországi baptista egyházzene története 253-254

'IKrrrt7924/4.s2/3I,18Bh. 1930.08.09., 'oGyJegyz 1919. december, ')"Bh.I92I/206., "Magyar

Baptista Egyház Statisztikája 1921-l930, ''GyJegyz. 1923. május, '3Uo. 1923' szept., "Uo. 1924.
okt', 'uBh. 1928/246,'6Kürt 1925z'5.sz., ''Magy*ar Bapt' Egyház statisztikája 1928., 'uBh.
1928/206, *Bh. 1929/293, '"Bh, l932/23B,329, ''Bh. 1935/277,32Szántó.}ózsef: Nbertirsa
o'Lelki
százesztendős falukrónikaja 1890-1990.,
élet 1946.okt.f lL,'^SzántóJózsef idézett mu(im.).
ve
3. KULSO SZORONGATTATAS, BELSO MEGEROSODES
'Lelki élet 1 947. szept-okt. / I}.o.,'Czerman János feljegyzései 1 95 7-1 9B9'
4. UJM SZABADON 1 989-TOL NAPJATNKTG
Czerman János feljegyzései 1 989-1 993, Sáfár 1 995tő1

sZoLGÁtÓCSoPoRToK

A GI'{JIEKEZETBEN

VASÁRNAPIISKuIA
'Krisztusért ján'a kör,etségben 28, B1.p' "Bh. 1903 / 12,'Bh. 1 933 júl. 1 5.
N O K SZO LCAIATA A GYU LE KEZET B E II
'Történelmi összefoglaló a gTülekezet 50. édordulójára' ':Bh.1903/34l-34B, 'Bh 1905/106,
l52,344, 1A bőr,ölködő kegyelem tanúja. Baranyay Mihály élete és milnkássága (1BBB-19B0).
MBE' Bp., 19BB, 114. p.,'Bh. 1930. márc.29.
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szdno lxoaÁs

'Dr. Somog1,i Inrre: SzalóÁnrLtás,Bh.1943/33/129-131''Dr. Mészáros Kilmán: A Magarországi
5Ko1ozsJóBaptista Egház uázlntos törtinete, kézirat, Bp', i9B5. 73, 'Uo., 'Dr. Somogyi Imre: itn.,
oDr.
N[észáros Kálmán: im. 74. p.
zsef: kabó Andrín utokó na,p1ai,Bh.1943/33/l3I-132',
BARA^IYAY

MIHÁLY

Mihály élete és munkássága (1BBB-1980). MBE. Bp.,
1988, B' p., 'SzűcsJózsef, Mike lűroly'. Meslunek hészült, de tanítuány lett... Baranyay Mihály
teswér 90 éves, Bh' 1978/41 /174,'A bőui)lködő hegyelent. tanúja" im. 9. p., ',,Krisztusht já,rua köuetségben" 139. p', 'A bőuölhör]ő hegeletn tartúja. t. m.
FODORLAJOS

'A

bőaölködő

keg1ektn tanúja. Baranyay

'Fodor Péter: Fodor Lajos 1898-1975, Bh. Ig75/36/I45.

CSEKIIALMIIMRE

idézet, Szebeni olivér: ,,Szebb

Cserhalmi Imre 1904-1986, Bh. 1986/ 43/l74, Tass Ferenc Viszontlátásral Bh. 1986/43/174., 'Uo' a szer'28 éwel ezelótti önéletrajzábólvaló

]Fortin

lét aá,r reá,d",

kesztő kiegészítése,
LászIő: AhetuenötödihmérföldkőnélBh),979/22/9B,'Szebeni
oFiának
i. m.,
kózlése alapján

olivér:

MAGYARI LASZLÓ
'on'. Magyari Lászlőné közlése alapján, 'Szebeni oliver: Hű maradt Istenha= Bh. 19BB/42/l74.
.Szebeni
olivér: im.' uözv' Magyari Lászlóné; im.,
'Uo','özv. Magyari LászIőné közlése alapján',
'i{' Kulcsár Tibor: Hafuanhá,rclm n.MagyartLászlőI925_19BB, Bh l9BB/42/I74'

NEMESHEGW GYUIA
'Szebeni olivér: ,,A borubóI hazatnt a fénybe" Nemeshegyi G1ula 1920-1988 Békehírnök,
19BB/ 14l58.
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Szebeni olivér egyháztörténésznek, akinek gújtésen1,omán elindulhattunk, és aki kön1rünket lektorálta.
SzántóJózsef albertirsai tanítónak és helytörténésznek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az
általa írt Albertirsaszázesztendős falukrónikájának adatait felhasználjuk és kedr,es visszaemlékezésér'el biztatást adott a könyl'írásához'
ZágoniJenőnek' a Baptista Levéltár vezetőjének készséges segítségéért.
\rirágné Holu Gizella könyvtárosnak, aki az Nbertirsai Kózségi Könr,vtárban fellelhető
dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátotta.
Az Ócsai Baptista G1ulekezetjeg1zőjének a kózös történelmi múlt felderítéséért.
Dr. Mészáros l{almán egyháztörténésznek, aki az életrajzokhoz nyujtott segítséget.
Baranyay teswéreknek: Irénnek, Mihálynak és Lajosnak, Cserhalmi Imrének, özv. NÍa91ari Lászlónénak, Tóka Gyulának, Nemeshegvi Zclltánnak, LászIő Gábornak, a megemlékezésekért,és életrajzokért;
Dr. Haraszti B. G' Lelandnak, aki az angol fordítást készítette el.
A jubileumi bizottság tagjainak: Bánszki Lászlónak szemléletes visszaerniékezéseit, melyek segítségévelszinte a gyülekezetünk előbbi időszakaiban érezhettük magunkat, BuzásJánosnak és Czibula Istvánnak, akik a gyulekezeti jegyzőkönyveket tanulmányozták. Czibula
Zoltán-nak és feleségének, akik a fényképeket rendezték sajtó alá.
ozr,. CzermanJánosnénak, aki rendelkezésünkre bocsátotta férje 1957-1993-ig vezetett
feljegyzéseit. özv. BánszkiJánosnénak, aki a jubileumi konl'vhöz a férje áital gyííjtött anyagokat rendezte és átadta.

Bánszki Lászlóné, özv. BuzásJánosné, ózv. Buzás Mihályné, özv' Csontos Sándorné,Jenei Istvánné, özv. Nagy Imréné,özv. Szabó Lászlőné' TamásJózsefné, visszaemlékezéseit nagyon jó volt hailgatni'
Azoknak, akik a Baptista Levéltárban az adatok gyűjtésébenrészt vetteknek: BánszkiJános, Bánszki Viola, Bánszki Barnabás, Buzás Ildikó, BuzásJános, CsányiJánosné, Kor,ácsJá_
nos, Rákosi Dávid, Rákosi Márta'
Süveges Jánosnénak, aki a nyomdai előkészítő munkálatokban segített.

A gyulekezet tagjainak
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A r'asárnapi iskotra tanrriói 1906-ban, PálinkásJános vezetésélel

Imaházépítés 191O-ben. Atadás 191Ü. arrgusztus 20'
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Baranyai Mihály és családja

ismeretlen orosz
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Krenács Mária
Harmóniumot ajándékozott a s_Vülekezetnek
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A g1trlekezet első zenekara az

A Íírr,ószenekar Dobos Imre
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191O-es él'ekbetr

r,ezetésér,el az 192O-as ér'ekben

Az irsai 5ulekezet énekkara 1924-ben,

a harmadik sorban kozóperr Fodor La3os lelkipásztorral

Vasárnapi iskolás g1'ernrekek 1930-ban, középen Kor,ács Isnán főtanító
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A gyülekezet Cserhalmi Imre testvér idejében

A Gyöngyszem leánykör Cserhalmi Irnrénévezetésével
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Bemerítésl936-ban, Cserhalrni tesh'ér iclejében

Az

össze'n

ont penge tős-r'onós zenekar 1 939-ben
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Az énekkar Kiszeh' Ferenc testvérrel

A Kiszelr.féle E'grtittes
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1960-ban, az 50 éves jr_rbilerrmi alkalmorr a güiekezet Nla3yari LászIő lelkipásztorral

Az összeront t'onós-pengetős zenekar 1960-ban
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Bemerítkezők

1

96

1-ben Ma5'ari Lász|ó lelkipásztorrai

Bemerítés1965-ben, Tóka Gyula testr,ér iclejéberr
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Az 1910-ben épirlt imaház

Gviilekezeti kiránduiás Tóka GyLrla lelkipásztorral
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Bemerítkezők Nemeshegyi G1ula lelkipásztorral 1985-ben

A bibliakörösök
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985-ben Zentat Ida veze tésével

Misszióúton a gpilekezet 1985-ben. A megérkezes..
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. és az énekkar szcllgálata Bükkzsércen
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1985-ben, a 75 éves jubilertmon a gYülekezet

A gyülekezet r,ezetősége 1988-ban, balróljobbra: Pálinkás Pál, CzermanJános,
Taskó András, Czibula IsNán, L'ászIő Gábor lelkipásztor, Czibula Zo\tán, Buzás Mihálv,
Br.rzás Járros, Jóga Laj os, Bánszki László
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A bibliakörösök

és az i{úság 1988-ban

Az átépítéselőtti rrtolsó bemerítés1989'

augusztr_rs 27-én
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Lz' ímaház átépítése1 99 1-1995

Az imaház meer-r,vitása 1995. nlárcius 25-étr.
László Gábor lelkipásztcir, G-vőri Kornél főtitkár, Buzás NIiháI-v, Taskó Anclrás elö!árók
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,\z A]bertirsai Baptrsta Énekeg,vüttes és a kiadott kazetták
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Bernerítkezők László Gábor lelkipásztorral 1995-ben és l997-ben

A $'ü1ekezet 1999-berr
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A fiatalok Noszvajon szolgálnak

A fiatalok 2000 karácsonván

73

Tenkely Béla beiktatásán szolgál

A pengetős zenekar 2000 karácsonyán

71

a

vonós zenekar

A bibliakörösök

anyák napján, 2001_ben

A g1ilekezet ajubileum évében

Az énekkar Tenkely Béla lelkipásztorral

