
 

Egy nap kezdetén 
 

"Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet 

minden éjjel" Zsolt 92:1-2 

 

Júniusban van az év leghosszabb 

napja. Korábban kelhetünk, több 

mindent megtehetünk napvilágnál. 

Ehhez több erőre van szükség. Az 

éjszakai pihenés után, kora reggel 

lelkünkben is rákészülünk az új nap 

feladataira. 

Mindegyikünknek kialakult a reggeli 

menetrendje. 

Csak a legszükségesebbeket 

végezzük és hajrá!  

Aztán robog velünk az új nap 

szélvész gyorsasággal. Este pedig, ha 

az otthoni teendőkkel is végeztünk, 

kimerülten rogyunk az ágyba, hogy 

holnap újra kezdjük az egészet. Így 

fut el életünk legtöbb napja. 

Valami az elejére és a végére 

kívánkozik. Reggeli kávé? El nem maradhat! Esti kedvenc film vagy barangolás a neten? Nélküle elaludni sem 

tudunk. Nem hagytunk ki semmit. De valami mégis hiányzik...  

Egy föltekintés, egy hálás sóhaj, egy bátorító isteni szó, fénysugár a mennyekből, az általa kapott erő a nap 

kezdetén. Az Úr gyermekeiként, szeretetében indul minden napunk. Ez kitart az elejétől a végéig. Elég a lelki 

békességhez, hithez, cselekvő szeretethez, türelemhez és lelki derűhöz. Semmihez nem fogható biztonságot jelent, 

hogy Atyánk kezében tudhatjuk magunkat.  

Amikor eljön a hajnal, mondd el szívedben, de hangosan is: köszönöm Uram, hogy ma is szeretsz! Visszhangozzon 

a nap minden órájában, legalább egyszer, ez a gondolataidban. Amikor nekikezdesz egy újabb feladatnak, köszönd 

meg, hogy erőt kapsz hozzá onnan felülről és tudd, hogy az nem fogy el, megújul mindig a szükséges pillanatban. 

Isten szeretete felkészít a váratlan, a félelmetes, a hirtelen eseményekre is. Nem veszted el belső nyugalmad akkor 

sem, mert lélekben Krisztussal indultál, mint egykor a tanítványai tették. Megújul minden helyzetben a fentről 

kapott erő, mert az Úrban bízva, hittel indultál. Marad estére is, hogy az imádság szárnyain Hozzá emelkedj, 

mielőtt álomra hajtod fejed. Az éjszakában is őriződ Ő, aki hatalmas mindenek felett, kezéből semmi ki nem 

ragadhat téged. 

 

Reggeltől estig, estétől reggelig így telhetnek életed napjai az Úrral. 

Indulj hát bátran Isten szeretetében és érkezz meg hűségében! 

Ujvári Ferenc 
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Énekkari évadzáró 
A közelmúltban négy új karvezető lépett a régi karvezető testvérek nyomdokaiba. Annak érdekében, hogy ezt a 

szolgálatot minél színvonalasabban és felkészültebben tudjuk végezni, felvettük a kapcsolatot Oláh Gábor 

karnaggyal, aki készségesen eleget tett a felkérésnek, hogy gondjaiba vegye a karvezetők szakmai tudását.  

Első ízben 2018 február 10-én és 

11-én látogatott el hozzánk Oláh 

testvér és elkezdte a foglalkozást 

a karvezetőkkel. Ez az alkalom 

nagyon áldásos volt, sokat 

tanulhattunk a testvértől, és 

megfogalmazódott bennünk a 

vágy az iránt, hogy ne érjen véget 

ez a kapcsolat.  

Így került sor a folytatásra: a 

június 15-i énekórára majd a 17-i 

énekkari évadzáróra, amelyre 

ismét meghívtuk Oláh testvért, akihez ezúttal csatlakoztak zenész társai is: Tóka Ágoston (orgona és zongora), 

Szomor Anikó és Schönek Anna (fuvola), Csapó Tamás és Nagy Olivér (trombita). Hangszerkíséretüknek 

köszönhetően még ünnepélyesebben szólalhattak meg az énekeink. 

Az igei szolgálatot Újvári Ferenc lelkipásztor végezte a 84. Zsoltár alapján. Isten úgy teremtett meg bennünket 

embereket, hogy legyenek érzéseink. Ezeket elmondhatjuk mennyei Atyánknak, és számíthatunk szeretetére, 

bizalmára, irgalmára. Azért vannak templomok, azért énekelünk, imádkozunk, hogy érzéseink feltárulkozhassanak 

Isten előtt, mert vágyódunk arra, hogy kiönthessük szívünket Neki. Az ének és az imádság központi elemei 

hitünknek, mert amit nem tudunk megfogalmazni, azt segítenek kimondani. Éneklés közben átéljük az Isten 

közelségét. Boldog az az ember, aki közösségre vágyik Istennel és az Ő népével, akit vezethet Isten és megtarthat 

az Ő áldó, szerető kezében Jézus Krisztus által. 

Hálásak vagyunk, hogy megvalósulhatott ez az alkalom és reményeink szerint az énekeink a gyülekezet örömére 

és Isten dicséretére csendülhettek fel. 

Hála van a szívünkben azért, hogy gyülekezetünkben énekkar működik.  

Az a vágyunk, hogy Isten gazdagon áldja meg azt az időt és energiát, amit ebbe a szolgálatba fektetnek az énekes 

és karvezető testvérek. Jövőbeni szolgálatunkra is kérjük Isten áldását, hogy még hosszú ideig tudjuk énekeikkel 

dicsőíteni Istenünket gyülekezetünkben. 

Szabó Szabolcs 

Egy nyári hónap margójára 
Június egy gazdag hónap volt a gyülekezet életében: sok színes alkalmon vehettünk részt, ezek közül is most a 

második vasárnapot (június 10-ét) emelem ki. Különlegességét nemcsak az adta, hogy több eseményt élhettūnk át, 

hanem gazdagodhattunk élményekkel is.  
A délelőtt kezdetén teológusunktól, Selmeczi 

Nimródtól és menyasszonyától, Nagy Petrától 

búcsúztunk el és kívántunk sok áldást közös 

életükre.  

Ahogy az óvodában, iskolában befejeződött egy 

nevelési, tanítási év, úgy a gyermekbibliakörben is 

lezárhattunk egy évet. Minden korosztály 

beszámolt a gyülekezetnek arról, hogy mit tanultak 

délelőttönként: verssel, igeverssel és fényképekkel 

bemutatott bibliai történettel.  

Mindemellett az édesapákat is köszönthették a 

gyermekek apák napja alkalmából egy köszöntő 

videóval és saját készítésű ajándékkal. Reméljük, 

hogy vidám és egyben megható emlékeket hagytunk bennük! 

Az alkalom további színét adta a Royal Rangers gyermek és ifjúsági misszióval foglalkozó szervezet 

bemutatkozása képekkel, videóval, beszámolóval és bizonyságtétellel. A közös ebédet követően játékos 

bemutatkozó foglalkozáson vehettünk részt, ahol jobban bepillanthattunk a tevékenységükbe. 

Itt, a cikk végén szeretnénk megköszönni elsősorban a bibliakörös gyermekek szüleinek a bizalmát, a 

gyülekezetnek pedig a támogatását, amit ebben az évben kaptunk, hogy „munkánkat” végezhessük.  

Csontos-Czibula Mariann  
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Apák napja Pilisen 
Különleges napot ünnepelt a pilisi gyülekezet testvérisége június 17-én, amikor csatlakozva a nemzetközi és 

országos felhíváshoz, köszöntötte az édesapákat. 

Minden évben megszokott, hogy megtartjuk az anyák napját, meghatott és örvendező szívvel, most a szülőpárok 

másik tagjához, az édesapákhoz, nagypapákhoz szóltak a köszöntő szavak. 

Már a délelőtti imaórán és az Istentiszteleten is külön hangsúlyozták a szolgálattevők az édesapák felelősségét, 

kiemelve a példamutatást szavaikban, viselkedésükben. 

Elhangzott, hogy az apa a család papja, feltevődött a kérdés, 

vajon megfelel e minden édesapa ennek a „hivatásnak”? 

Délutánunk első felében is erre a témára összpontosítottunk. 

Lelkipásztornénk igehirdetésében is hasznos tanácsokat 

kaphatott immár mindenki, mert a szülők közös 

munkálkodására helyezte a hangsúlyt, külön elemezve az 

édesanyák és édesapák szerepét, ami mégis csak egymással 

együttműködve hatásos. 

Különböző szolgálatok is színesítették együttlétünket, 

különösen kedvesek voltak azok a tárgyi meglepetések, amit 

a gyermekek saját kezűleg készítettek, és adtak át a jelenlevő 

édesapáknak és nagypapáknak, akik meghatottan gondoltak 

arra, hogy milyen bölcs is a mi Istenünk, aki így alkotta meg 

a családot, hogy ezáltal is közös lehet, nem csak a felelősség, 

hanem a családi közösségből fakadó öröm és áldás is. 

Alkalmunk második felében a hagyományos évadzáró szolgálattal álltak a gyülekezet elé bibliakörös csoportjaink, 

akik a maguk gyermeki módján adták át a rájuk bízott üzenetet, és hangolták fel szíveinket a hálaadásra. 

Gyülekezetünk köszönetét fejezte ki tanítóiknak is, kiemelten Antal Ibolya testvérnőnknek, aki hosszú éveken 

keresztül végezte ezt a szolgálatot, de most egészségi állapotára való tekintettel be kell fejeznie. 

Napunkat kötetlen együttléttel zártuk, ahol a felnőttek és gyermekek is megtapasztalhatták, milyen jó Krisztus 

közösségében lenni, még ilyen formában is. 

Szilágyi József 

Anyák napja 
Amikor azt gondolnánk, hogy már mindent hallottunk, láttunk ezen az ünnepen, 

egy anyák napi megemlékezésen, rájövünk, hogy mennyi új üzenet rejtőzik egy-

egy pillanatban. Vártuk és nagyon készültünk erre az ünnepre a gyermekekkel 

együtt. 

Idén április utolsó vasárnapján emlékeztünk meg az édesanyákról, 

nagymamákról a pilisi gyülekezetben. Mint minden évben a gyermekek 

szolgálata volt a nap fénypontja. Először a kiscsoport, utána a nagycsoport 

szolgált. Amikor minden szülő látja gyermekét, ahogy izgatottan és vidáman 

énekel, verset, igeverset mond, szerintem ők, azaz mi felnőttek, talán jobban 

izgultunk értük. De egyben boldogság és békesség költözik a szívünkbe, mert 

tudjuk, hogy ezek a pillanatok, az ünnepre készülés élménye, emléke megmarad. 

Az édesnyák és nagymamák ezen a vasárnapon nem mentek haza üres kézzel. A 

szép és megható szolgálatuk után átadták a gyermekek a kézzel készített 

ajándékokat, végül Szilágyi József zárta a köszöntést egy verssel.  

Sokat gondolkodtam, hogy számomra mit is jelent anyának lenni. 

Egy kis írást szeretnék megosztani, ami nagyon jól összefoglalja gondolataimat, 

érzéseimet.  

"Anyának lenni számomra az élet legszebb ajándéka és legnagyobb feladata. 

Jelen lenni, akkor és úgy, amikor és ahogy arra éppen szükség van. Terelgetni, 

de nem elterelni a gyerekeinket, határokat húzni és azokat megtartani, 

ösztönözni, de nem elbizakodottá tenni, megóvni, de nem túlfélteni, önállóságot 

adni, de nem magukra hagyni őket, biztonságot nyújtani, de életrevalóságra nevelni, példát mutatni, de nem 

kényszerpályát. És megtanítani őket szeretni, megmutatni nekik a család erejét és fontosságát. Nem eltékozolni a 

ránk bízott kincseket. Számomra ezt jelenti az anyaság.” (Novák Katalin) 

Kovácsné Dobai Edit 

  

Édesanyám elkísér 

 

Édesanyám fogta kezem, 

Amikor járni tanultam; 

Még most is emlékezem, 

Hányszor a karjába hulltam! 

 

Szeme kísért át az utcán 

Egészen az iskoláig, 

És a kis kapuban várt rám 

Este a késő óráig. 

 

Majd az élet viharában 

Anyám szíve tovább kísért, 

Bármilyen messze is jártam 

Imája mindig utolért. 

 

Gerzsenyi László 
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Kincseink – gyermekeink 
Gyülekezeteinkben mindig nagyon értékesek a kicsinyek. Itt nyüzsögnek körülöttünk, pici koruktól kezdve hozzuk 

őket közösségi alkalmainkra, igyekszünk szeretetünkkel körülvenni mindegyiküket. Talán ők az egyik legerősebb 

bizonyítékai annak, hogy a gyülekezet egy nagy család. S még az is felelősséget érez a gyermekek, fiatalok iránt, 

akinek nincsenek gyermekei, vagy a rokonsága nem ehhez a közösséghez tartozik.  

Mindannyian gyönyörködünk a mozgásukban, életrevalóságukban. Hol kacagnak, hol sírnak, máskor a szülők 

tűrőképességét teszik igencsak próbára, amivel mi kívülállók nem mindig tudunk mit kezdeni, beleszólnánk, 

segítőleg, de érezzük, most jobb hallgatnunk. Ilyenkor bátoríthatjuk a szülőket, kitartás, gyorsan mennek az évek, 

s mire észreveszik, felnőnek az apróságok. Felnőnek, de mire? Merre mennek tovább? Mit visznek magukkal? Ki 

felel azért, hogy mit tegyünk vagy mit teszünk velük?  

Ezekre a kérdésekre igyekszünk méltó választ adni. Igen, éppen ezért nagyon fontos része közösségi életünknek a 

vasárnapi iskola. Volt korszak, amikor nem működött, mert nem voltak gyermekek. Az a gyanúm, nem szívesen 

gondolunk arra vissza, mint közösség. Lehet, hogy csöndesebb, zavartalanabb alkalmaink voltak, de az élet 

egészséges lüktetése ott jelenik meg, ahol a gyermekek vannak. Most - hála a jó Atyának - ilyen hiányunk nincsen. 

Igenis szép számmal vannak gyermekeink. Az utóbbi három évben minden esztemdőben eggyel több csoportunk 

lett. Az idei évben már három gyermekcsoport töltötte be a felházban található bibliaköri termeket. Mindegyik 

csoportban megvolt a tíz körüli létszám. Ez fantasztikus ajándék, s igencsak sok munkát jelentett azoknak, akik 

megnyitották szívüket a hívó szó előtt, s igent mondtak erre a különösen nagy kihívást, de mégis óriási gazdagságot 

jelentő szolgálatra. A minikékkel, Csontos-Czibula Mariann, Szabó Magdolna és segítőjükként Czibula Zoltánné 

foglalkoztak. A középső csoportot, ahová a kisiskolások tartoztak, Tenkelyné Karavaczka Valentina és Váradi 

Gizella tanították, ötletesen a Reménység Csillagai nevet választották csoportjuknak. Az úgy nevezett nagyok 

vezetői, akik életkorban igencsak vegyes csoportként működtek, Süveges Zsolt, Süveges-Németh Mirjam és Fakó 

István testvérek voltak. Komoly erőpróbát jelentett nekik, hogy ebbe a csoportba sok olyan gyermek és serdülő 

tartozott, akik közösségünkhöz nem tartozó családok gyermekei. A foglalkoztatásuk, az eljövetelük, a 

szolgálatokra felkészítésük mind megannyi komoly erőpróba volt a tanítók számára. Akik viszont cserébe a 

gyerekek elfogadását, szeretetét élvezhették. Szavuknak súlya lett ezekben a gyermekéletekben. Mindez 

bizonyítja, hogy az egyik legfelelősségteljesebb szolgálat a jövő szempontjából közösségünk életében a tanítói 

szolgálat. Nemcsak önmagukért felelnek testvéreink, hanem minden egyes rájuk bízott életért, akik szivacsként 

szívják magukba az igei üzenetet, miközben teljes lényükkel mintázzák a tanítók által eléjük élt mintát.  

Június 10-én zárták le az idei tanévet a gyermekek, amelyen három tanítótól is búcsút kellett vennünk egy kis 

időre. Valika és Mariann kisbabát várnak, így szolgálatuk most egy ideig saját családjukról való gondoskodás lesz. 

Gizike szintén a családja iránti felelősségvállalás miatt búcsúzott ettől a szolgálattól, ő a nagymamai feladatokban 

kap nagyobb részt az otthoniaktól.  

A jövő elé jó reménységgel nézünk, hiszen három testvérünk is igent mondott a vasárnapi iskolai tanítói szolgálatra 

a jövő esztendőre, Tenkely Béla, Szabó Ágica és Rákosi Anikó állnak be a munkamezőbe.  

Most azonban előttünk a nyár! Hadd legyen ez a pihenés, feltöltődés, erőgyűjtés ideje mind a gyermekek, mind a 

tanítók és gyülekezetünk minden tagja számára! Legyen Istené a dicsőség a múltért, és a jövőre előre tekintve 

pedig legyen nyitott a szívünk hálaadásra, hogy az ő gazdag tárházában áldásai már előkészítve állnak. Fogadjuk, 

és éljünk ezáltal!  

Áldott nyári hónapokat kívánok minden kedves testvéremnek, gyülekezetünk gyermekeinek, családjainak,  

testvéri szeretettel, 

Ujváriné Szabó Anikó, a tanítók koordinátora 

Pünküsdi lélek 
„Én az Úr meg is teszem.” (Ezékiel 37:1-14) 

Ezékielt a fogságban lévő nép között szólítja meg az Úr, hogy általa sok fontos próféciát mondjon el népének. A 

2. rész 7. versében ezt mondja az Úr nekik: „Hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rám, akár nem törődnek 

vele, hiszen engedetlen nép ez.” Az idézett igéből Ezékiel prófétától Izráel újjáéledéséről Isten kérdést tesz fel 

neki. „Emberfia életre kelnek-e még ezek a csontok?” A próféta nem ad biztos választ Istennek.  

Megszoktuk e hallani Isten kérdését, amelyet hozzánk szokott intézni saját lelki életünkkel kapcsolatban? Isten 

sokszor a megszáradt vagy megkövült embereknek üzen általunk, mert életre akarja kelteni őket.  

Ezékiel prófétált, a csontok összeilleszkedtek, imák kerültek rájuk, hús növekedett, bőr borította be őket. Ezután 

következett a Lélek munkája, mert az Ő lehelete tudta őket élőkké tenni. 

Ez a Szent Szellem munkája ma is, a simogató Szent Szellem ma is itt van és Ő tudja a száraz csontokat életre 

kelteni. 

Így tudunk jönni Jézus Krisztushoz, hogy általa tudjunk naponként megújulni és tudjon betölteni a Szent 

Szellemmel. Imádkozzunk, hogy sok ilyen megtapasztalásban és áldásban legyen részünk. Ámen 

Forrás: RMBGYSZ/Áhitat/ Veress Bálint írása. Közreadta: Zeffer Sándor  
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Élet egy féléves babával 
 Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi lehet érdekes a Sáfár olvasóinak a mi életünkből. Olivér bemutatása 

január 21-én volt az imaházunkban. Szívesen írnám, hogy mennyi bátorítást és jó tanácsot kaptunk ezen az 

alkalmon Újvári testvértől, de az igazság az, hogy Olivér végig sírdogálta az alkalmat, így képtelen voltam arra 

figyelni, mit mond a lelkipásztor testvér. De a gyerekbemutatásra nem is azért mentünk, hogy egy gyorstalpaló, 

szülőokosítón részt vegyünk. Nagyon örültünk annak, hogy megmutathatjuk a gyülekezetnek első fiúnkat, hogy 

köszöntötte őt az énekkar, a gyerekek, a 

lelkipásztor. És azért pedig külön hálásak vagyunk, 

hogy imádkoztak érte többen is hangosan vagy 

magukban. Hihetetlen bátorító ereje van egy ilyen 

alkalomnak. És ha a fiúnk nagyobb lesz, majd 

közösen is megnézzük vele az alkalomról készült 

felvételt.  

A mindennapok egy pár hónapos kisbabával elég 

egyhangúan és egyformán telnek, ami egy 

multinacionális, pörgős munkahely után 

kifejezetten üdítően hat rám. Tettem azonban 

néhány apró megfigyelést az életemmel 

kapcsolatban, ami esetleg mások számára is 

elgondolkodtató lehet: 

1. Az emberek sokkal kedvesebbek hozzám. Én a terhesség alatt is sokat mászkáltam, de mióta Olivér 

megszületett, napi 15-18 km-t sétálunk a városban. Számomra korábban mindig stressz volt a tömegközlekedés. 

A meleg, a zsúfoltság, a hangoskodó emberek stb. Hacsak lehetett, kerültem, hogy buszra vagy villamosra kelljen 

szállnom, mert csak idegesebben szálltam le róla. Most ugyanúgy meleg van, zsúfoltság és hangoskodó emberek, 

de valahogy mégsem ez tűnik fel, hanem az, hogy mindig van valaki, aki átadja a helyét, vagy aki gyönyörködik 

a kisfiamban. És ez hihetetlenül jó érzés. Eddig mindig alig vártam, hogy leszállhassak a buszról. Természetesen 

most sem a buszozás a kedvenc elfoglaltságom, de mélyen meghat és megdöbbent a tény, hogy még vadidegen 

emberekben is ennyi szeretet és figyelmesség lakik. Nagyon jó érzés látni az embereknek ezt az arcát is és nemcsak 

a mérgelődő, türelmetlen oldalát, amit eddig láttam a tömegközlekedésen utazva. 

2. Lényegesen kevesebb kísértés ér. Amíg minden nap bejártam az irodába, sokkal több kísértés ért. A 

munkahelyemen folyamatosan "monitorozzák" a kollégák a viselkedésem. Minden egyes mondatom, gesztusom, 

a munkavégzésem bizonyságtétel a hitemről, hiszen ott tudják rólam, hogy baptista vagyok. Most csak jóformán 

egyetlen ember előtt vagyok hiteles vagy hiteltelen hívő ember - Olivér előtt. Ez egyrészt jóval nagyobb felelősség, 

másrészt viszont egy anya-fia kapcsolatban könnyebb az embernek türelmesnek lenni, elnézőnek, nagyvonalúnak, 

mint az irodai közegben. A fiam nem borít úgy ki a sírásával közel sem, mint egy elégedetlenkedő vagy veszekedős 

kolléga. Határozottan könnyebb jó hívőnek, türelmesnek, őszintének, kedvesnek lenni a négy fal között a fiammal, 

mert nem ér annyiféle inger és kihívás. 

3. Több időm van igehallgatásra. Szándékosan hallgatást írtam, mert olvasni nem nagyon tudok Olivér mellett. 

Ezért átszoktam arra, hogy prédikációkat hallgassak. Bekapcsolok a youtube-on egy egy istentiszteleti közvetítést, 

és amíg a szőnyegen játszunk, tologatjuk a kisautókat, addig hallgatom a prédikációt. Természetesen ez nem tud 

olyan elmélyült igehallgatás lenni, mint amikor az ember kizárólag a Bibliára koncentrál, de miután Olivér elalszik, 

elmegyünk sétálni és közben sokszor a hallottakon elmélkedem (séta közben soha nem hallgatok semmit, mert az 

balesetveszélyes lenne, így van napi 3 órám elmélkedni magamban). 

4. Nehezebb a házastársi kapcsolatot ápolni. Egy statisztika szerint 10 házasságból 9 a gyermek születését követő 

egy évben mély válságba kerül. Aztán sokan ezen a hullámvölgyön átjutnak, de jó néhány házasság ekkor roppan 

derékba. Mivel én számtalan ilyen tanulmányt olvastam, úgy gondoltam, hogy mi leszünk majd az egy a tízből, 

akik meg sem érzik, hogy gyerekük született. Csak azzal nem számoltam, hogy egy kisbabával való kapcsolat 

elképesztő mennyiségű intimitást ad egy anyának, és ha nem figyelmeztetem magam, hogy még egy férjem is van, 

akkor képes lennék kizárólag Olivért ölelgetni egész nap. És az kielégítené az intimitás iránti igényem. Hogy miért 

fontos erre mégis odafigyelni? Mert a házasság a Sátán elsőszámú célpontja. Ha a házastársak egységét megbontja, 

akkor a felek azonnal könnyebben kísérthető célpontokká válnak. Úgyhogy nagyon tudatosan kell figyelnem arra, 

hogy ne foglalja le minden gondolatom a kisfiam, és ne feledkezzem meg a férjemről. 

Tudnék még számtalan pontot kiemelni, hiszen gyakorlatilag minden megváltozott az életemben az elmúlt 7 hónap 

alatt, de ezeket találtam a leglátványosabbaknak. Mindenesetre mióta Olivér megszületett, azóta értem csak 

valójában ezt a zsoltár verset: "Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős 

kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét." 

Taligásné Rákosi Márti  
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Bemerítési alkalom 
Öröm volt a menyben, öröm volt a pilisi gyülekezetben 2018. 

április 2-án húsvéthétfőn, mert három fiatal, Antal Benjámin, 

Vince Dávid és Vince Gábor bizonyságot tett Jézus 

Krisztusban vetett hitükről a bemerítés által. Az igét Mike 

Sámuel kecskeméti lelkipásztor hirdette a Róma 6: 1-11, I 

Kor 15: 1-4 és Gal.2:20 igeszakaszok alapján. 

„Nincs szebb üzenete a Húsvétnak, mint a bemerítés” mondta 

Sámuel testvér.  
Az énekszolgálatot a kecskeméti dicsőítő csoport egy része 

végezte. 

Az igei szolgálat után a bemerítésre készülő fiatalok 

bizonyságot tettek hitükről, közben „Az Úr irgalma 

végtelen” című éneket énekelte a dicsőítő csoport a gyülekezettel együtt, hálát adva Istennek, hogy nem hagyta 

elveszni ezt a három fiatalt sem. A bemerítést Újvári Ferenc, helyi lelkipásztor végezte. Hitvalló keresztség 

„Szükség nektek újjá születnetek” hangsúlyozta Újvári testvér. 

Az átöltözés alatt bizonyságtételekre került sor és Mike Sámuel lelkipásztor felhívást intézett a hallgatóság felé, 

hogy „lépjünk ki a sírból, a sötétség börtönéből, engedjük be a fényt az életünkbe”. Kézrátételes ima következett, 

melyben áldást kértek új testvéreink életére. Az alkalom, köszöntésekkel fejeződött be, a gyülekezet, valamint a 

családtagok részéről. 

Imádkozzunk, hogy az Úr áldása legyen fiatal testvéreink életében és minél előbb történjen újabb megtérés, illetve 

vízmozdulás Pilisen. 

Vincéné Antal Márta 

A Szentlélek általi élet- Közös ifjúsági alkalom Pilisen 
Áprilisban a debreceni ifjúsággal kiegészülve körzeti ifjúsági alkalmat tartottunk. A debreceni fiatalok szolgáltak 

közöttünk igei üzenettel, bizonyságtételekkel és 

énekekkel. Áldásos alkalmon vehettünk részt, 

érezhető volt a Szentlélek munkáló ereje. Több 

üzenetet is hoztak számunkra, ezek közül emelek ki 

néhány gondolatot. 

Vannak olyan helyzetek, amikor látjuk, hogy valaki 

nem a megfelelő úton jár és szeretnénk őt óvni a 

bűntől, a tévelygéstől, de sokszor a saját elménkre 

támaszkodunk, és nem kérjük Isten segítségét. 

Fontos, hogy először imádkozzunk azért, hogy Isten 

bölcsessége vezessen minket és ne emberi 

okoskodásból beszéljünk. Ha kérjük Isten segítségét, 

az építő lesz, ha nélküle próbáljuk megoldani a 

helyzetet, akkor lehet, hogy nagyobb kárt okozok a 

másikban, mint amekkora volt. Tehát először 

imádkozzunk, utána cselekedjünk.  
Gyermekkorunkban valószínűleg mindenkivel előfordult, hogy elesett és a könyökén, a térdén vagy valahol egy 

seb keletkezett, ami néha újra felszakadt. Emlékezzünk arra, hogy az mennyire fájt. Ugyanilyen az is, ha mások 

bűneit vagy a mi bűneinket emlegetjük fel. Ilyenkor sebeket tépünk fel, ami elkezd mérgezni minket belülről. Ezt 

nem szabad hagynunk, meg kell tanulnunk megbocsátani, ahogyan Isten is megbocsátott nekünk. 

Az életben olyan helyzetek is vannak, amikor úgy gondoljuk, hogy összedőlt a világ körülöttünk, nem tudjuk 

hogyan tovább, bizonytalanok vagyunk a jövővel kapcsolatban. Ilyenkor jusson eszünkbe az, hogy Istennek jó 

tervei vannak velünk kapcsolatban, és van, hogy először rombolnia kell ahhoz, hogy valami újat tudjon építeni a 

mi életünkben, újjá tudjon építeni minket. 

Az utolsó gondolat, amit szeretnék megosztani, az a házasság témájával kapcsolatos. A Sátán a keresztény 

házasságokat ugyanúgy támadja, hacsak nem jobban, mint a nem keresztényekét. Ne feledjünk imádkozni és hálát 

adni házasságunkért, házastársunkért vagy leendő házastársunkért. Ha Isten közelségében maradunk, akkor bármi 

jöhet. Lehet olyan, amikor úgy látjuk más házassága jobb, mint a miénk, a másik fű zöldebbnek látszik, ilyenkor 

locsoljuk meg a sajátunkat. Imádkozzunk és tegyünk a házasságunkért. 

Nagyon hálás vagyok Istennek ezért az alkalomért, sokat épülhettem. Remélem ezek a gondolatok mindenki 

számára építőek lesznek. 

Béládi Regina  



SÁFÁR 7 Július 

A Feltámadás… 
„…Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint 

megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a 

tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül…” Máté 28: 5-7 

Gyerekkorunk óta azt halljuk évente, minden húsvétkór, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A gyermekésszel csak 

annyit értettem az egészből, hogy Jézus, Isten fia feltámadt, meghalt, de mégis életre kelt. Majd ahogy teltek az 

évek már csak a húsvéti ünnepen elhangzott köszöntéseiből emlékeztem erre. De sosem értettem a jelentőségét a 

feltámadásnak, ez is csak egy amolyan vallásos ünneppé vált, pontosan olyanná, mint a többi. 

Tizenhárom éves koromban Isten Lelke elkezdett munkálkodni bennem (akkor még nem tudtam ezt) és 

kegyelmébe fogadva engem közelebb vitt Magához. Lassan, csendesen, úgy ahogyan tudta, hogy vágyom rá. Mert 

vágytam a csendre, a békességre, a gyerekkori zűrzavartól való szabadulásra. Kezdtem egyre többet hallani 

Jézusról, nem csak arról, hogy feltámadt, hanem arról is, hogy megszületett, tanított, szeretett, gyógyított, 

szabadított, szenvedett, kedves és csendes -, békés volt. Hát ilyen Ő, az Isten Fia? …és Ő ma is él? …és Ő segít?, 

megbocsájtja mindazt a rosszat, amit akarva-akaratlanul tettem?  

De hogyan? hisz Ő nem is volt jelen az én addigi életemben, sosem láttam, hallottam, mert ha jelen lett volna, nem 

történik annyi minden rossz és még kevés jó is velem. Hmm…na de ha mégis van Ő és minden igaz, amit Róla 

mondanak, nekem is kell!!! – ezt gondoltam és átadtam életemet Neki, a Feltámadott Jézusnak. Késő este, a 

gyerekszobánkban az emeletes ágy alsó részén – fent a nővérem vezette az imádságot. 

Aztán az ezt követő 2 év alatt kiderült, hogy a mag, ami bennem elvetődött nem csak hogy a „kövek közé”, hanem 

még az „útszélre” is esett! – és a világ vonzó kínálata 

elsötétítette előttem újra a feltámadást, Jézust… 

De Isten kijelentette a nővéremnek, hogy nem hagyott el 

örökre (mint később megtudtam) sokan imádkoztak értem. 

Huszonnégy évvel később a belém vetett mag életre kelt, 

kapott vizet, menedéket – láss csodát – növekedni kezdett. 

Az a Jézus, akinek átadtam az életem újból 

megkegyelmezett, felújította szövetségemet az Atyával 

(amit egyedül én szegtem meg), és azt mondta nekem: Ne 

félj, ezentúl emberhalász leszel! (Lukács 5:10) 

Majd a következő évben, pontosan 2016 augusztus 20.-án, 

meghoztam a döntést és szabad akaratomból, Jézus nevében 

elhangzott mellettem: „die with Christ, rise with Christ” 

(merülj alá Krisztusban, emelkedj fel Krisztusban) – és 

megkeresztelkedtem vízzel, bűneim bocsánatára, és 

hiszem, hogy megkaptam a Szentlélek ajándékát, ahogy azt 

az Apostolok Cselekedetei 2:38 – ban olvasom. 

Ma már tudom mi a feltámadás, ki az én Megváltóm, 

Szabadítóm, Uram és Királyom – megvallom Őt, Jézus 

Krisztus! 

Készítettem egy véleménykutatást, hogy megérthessem, ki mit gondol arról, hogy mi a feltámadás üzenete számára 

és a következő válaszokat kaptam: 

„Az én számomra az, hogy amit a Biblia ír igaz. Krisztus feltámadt, elvégezte a váltságművet, megváltattunk és 

örök életünk van, lesz. Az emberiség számára, pedig azt, hogy aki nem hisz elkárhozik.” 

„Ne félj, csak higgyj! Még a halál is legyőzhető hit által” 

„Jézus Krisztus feltámadása által befejezte Isten megváltó tervét, amit Ő már a bűnesetkor kijelentett. 

Megnyitotta az utat az Atyához, betöltötte a próféciákat, megmutatta mi az igazi szeretet s azt is, hogy mi az 

ember (az én értékem) értéke Isten szemében. A feltámadásával kivezette a halál birodalmából azokat, akik az 

első húsvét előtt az Úrban haltak meg. Most helyet készít övéi számára s hamarosan eljön a Mennyasszonya 

után s akkor Vele leszünk a mennyországban. Addig is velünk van, vezet, támogat, áld, igazgat... Aki Őt 

elfogadja személyes Megváltójaként, annak Élete van. S már most átment a halálból az örök életre. Ja, és ebben 

az életben élhetek az Ő királysága törvényei szerint, cselekedve mindazt, amit Ô tett, amire példát mutatott.” 

„Van remény!” 

Nehéz megfogalmazni. Számomra a megváltás, a bűnös elfogadása, a bűn elkerülése. Hogy él, és hogy sosem 

vagy egyedül. A mindennapi élet keresztény szeretete, tisztelete es alázata. Az igazi megbocsátás. Valami ilyesmi. 

Kedves olvasó, számodra mi Jézus Krisztus, a Mindenható Isten Fia feltámadásának üzenete? 

Schwarcz Péter  
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„Ó, boldog ház, hol féltő imakézzel a gyermek sorsát szívedre teszik..” 
2018 február 4-én egy csodálatos ajándékot kaphatott Dobai Dénes 

és Dobai-Antal Enikő családja. Emma és Lilla kislányuk után 

megérkezett közéjük Olivér kisfiuk.  

Így a Jóatya kegyelméből idén március 11-én gyermekbemutatás 

volt Pilisen. Újvári Ferenc lelkipásztor testvérünk áldást kérő 

imádságát követően a család részéről Antal Dezső és Pálya-Dobai 

Annamária, valamint a gyermek bibliakörösök köszöntötték a kis 

jövevényt.  

Kívánunk nagyon sok áldást, egészséget és szeretetben gazdag 

pillanatot az egész családnak! 

Pálya-Dobai Annamária 

 

Örömhírek 
Örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel-olvasókkal, 

hogy 2018. május 19-én megszületett Ráksi Levente és 

Jozefina első gyermeke, Ráksi Milán Áron.  

Tenkely Béla és Valentina második gyermekük jött 

világra 2018. június 22. napján. A kisfiú a Tenkely 

Márk nevet kapta. 

2018. július 9-én Csontos Gábor és Mariann második 

gyermekük 

születésének 

örvendhettek. A 

kislányuk neve 

Csontos Liza. 

 

Hála Istennek az ajándékaiért 

és, hogy végig megsegítette a 

kibővült családokat! 

“Bizony, az ÚR ajándéka a 

gyermek, az anyaméh 

gyümölcse jutalom.” – 

Zsoltárok 127:3 

 

(A bal oldali fotón: Ráksi 

Milán Áron. A jobb oldali 

képen fent Tenkely Márk, lent 

Csontos Liza) 

Bánszki-Szilágyi Szilvia  

A keveset is áldd meg, Jézusom 

Amit én tudok Rólad, még nagyon kevés... 

Terített asztalodon csak morzsa-szedegetés. 

Szabad szemmel a déli napba nézés, 

S titkaid erdőjében ösvénykeresés. 

 

Amit én tudok Terólad, nagyon kevés. 

Még nem hitalap...Hajszált eresztő gyökér, 

Ami, ha majd megszentelt talajodba ér: 

Akaratod szerint nő, lombosodik, él. 

 

És akkor...Ha megértem, élem igédet... 

Rügybe fakasztod gyermeki hitemet. 

S harmatként szórod rá békességedet. 

Mindezt kegyelemből...Mert szeretsz engemet. 

 

Hajolj le hát hozzám. Nyisd ki szirmaimat, 

Hogy be tudjam fogadni áldásaidat. 

S ne csak kérjem. Értsem is csodáidat. 

A legnagyobbat..., hogy hallod imáimat. 

(Tamaska Gyula - 1972) 
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Az egység erő 
Az idei már a sokadik alkalom volt, hogy 

több órán keresztül tapossuk a pedált egy 

hosszú bringatúrán, a Balaton körül. 

Minden alkalommal több napos, akár hetes 

készülődés előzi meg az 

eseményt…szállásfoglalás, a szerszámok, 

pótalkatrészek összekészítése, szerelés, az 

útiterv megtervezése, pihenőhelyek, 

vízvételi helyek fixálása. Nem verseny és 

nem is teljesítménytúra, de ha az ember 

elindul egy hosszú útra, jó ha van mihez 

tartania magát. Az elmúlt években, mint 

ahogy most is, nagyobb gond nélkül 

sikerült leküzdeni a kitűzött célt, persze 

mindig van 1-2 nehezítő körülmény, 

amivel meg kell küzdeni, át kell hidalni, 

vagy éppenséggel együtt kell élni, de ezek 

soha nem befolyásolták döntően a 

végeredményt. A táv, melyet évről évre 

teljesítünk picivel több mint 200 Km. Igazán változatos terep…lejtők-emelkedők, hűs erdei utak és tűző napos 

mezők. Pályánk kör alakú, az a tervünk, hogy este oda érjünk vissza, ahonnan reggel elindultunk. Külső szemlélő 

talán joggal kérdezhetné, hogy mi értelme az egész napos fáradozásnak, ha a nap végére ott kötünk ki, ahonnan 

elindultunk, csak éppen fáradtan, néha kimerülten, izomlázzal, horzsolással, vágással, piszkosan és éhesen, annak 

ellenére, hogy sok útravalóval indulunk el mindig. Ahogy a táj, úgy a csapat és az egyének hangulata is változó az 

út során…a hosszú párbeszédeket néha rövid csendesség teszi zárójelbe, főleg a nap vége felé, mikor 

erőtartalékainkat másra összpontosítjuk.  
Ez az egy nap olykor sok hasonlóságot képezhet le hívő életünkkel. Meghozunk egy döntést, felkészülünk rá, 

gondosan tervezünk és elindulunk az úton. Az első méterek könnyűek, az első órákban minden szép és jó. Hallani 

véljük azok bíztató hangját, akik útnak indítottak minket. De ha csak erre hagyatkoznánk biztos kudarc lenne a 

vége. Nagyon sok múlik rajtunk, döntéseinken, felkészültségünkön, kitartásunkon, egymás iránti 

segítőkészségünkön. A túra alatt eszünkbe sem jut, hogy valakit hátra hagyjunk csak azért, mert pillanatnyi gondja 

támadt, erejét vesztette, kifáradt. Ilyenkor megállunk és együtt keressük a probléma okát, mely eddig minden 

esetben megoldáshoz vezetett. Nagy biztonságérzetet ad, hogy többen vagyunk és nem saját magunknak kell 

megküzdeni a problémával. Tudhatjuk, hogy mindig van megoldás. Van, aki az emelkedőket bírja jobban, van, 

aki a sík terepen gyorsabb. Ilyenkor sem célunk, hogy a magunk erősségeit fitogtassuk a többiek előtt, hanem ha 

kell szélárnyékot tartsunk, hogy együtt tudjunk maradni. Lehetünk mi a legjobban felkészült csapat a világon, 

lehetnek a legjobb szerszámaik, legjobb felszereléseink, az időjárást bizony nem tudjuk befolyásolni. Vannak 

dolgok, amik túlnőnek rajtunk, így sosem bízhatjuk el magunkat. Mielőtt lendületet veszünk, mielőtt a pedálra 

tennénk lábunkat, mielőtt a kormányt szorítanánk, előtte imára hajtjuk le fejünk 

és kérünk áldást a napra.  
Szóval mi értelme van ugyan oda érkezni, mint ahonnan elindultunk…? A 

tapasztalat szerzés, tanulás, megerősödés, kis közösségünk jobbá tétele. Ezeken 

a pontokon mind fejlődést érhettünk el, tanultunk, erősödtünk, összetartóbbak 

lettünk. Szükség van ezekre a körökre az egyéni hívő életünkben és a 

gyülekezet életében is egyaránt. Jó dolog az, ha keressük egymás társaságát 

Imaházunk falain kívül is. Jó dolog, ha tudunk kérni egymástól. Tapasztalatom, 

hogy sokszor nehezebb kérni, mint eleget tenni a kérésnek.  

Megannyi történet és megannyi párhuzam vonható még le, de mindegyikből 

ugyanaz következik. Minél nehezebbnek látszik egy próbatétel, annál 

erősebbek leszünk a végén. Ez pedig emberi eszközökkel kivitelezhetetlen. El 

kell indulni azon az úton, amit Isten jelölt ki számunkra. Hozzá kell tenni a 

maximumot, amit emberileg, egyénileg tudunk, de kérnünk kell Jó Atyánk 

támogatását is, hisz csak így lesz teljes és biztos a végső cél elérése. 

Az idei túra résztvevői Czibula András, Rákosi Dávid, Bánszki Péter. 

Bánszki Péter 
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Emlékezés 

Süveges Jánosné (Pálinkás Judit) 1953-2018 
Pálinkás Judit 1953. szeptember 28-án született Albertirsán. Pálinkás 

Mihály és Búzás Erzsébet elsőszülött gyermekeként. 

Életét nagyban meghatározta Istenhez és a Baptista Gyülekezethez való 

tartozása. Nagyapja a gyülekezet alapítójaként nagy hatással volt rá, amit 

hívő szülei még inkább megerősítettek. Ilyen légkörben nevelkedvén 17 

évesen fogadta el az Úr Jézust személyes Megváltójának. Bemerítése 1970 

pünkösdjén történt Tóka Gyula lelkipásztor által. 

Ezután is sokféle szolgálatot végzett. Tagja volt az énekkarnak, elöl járt a 

vendéglátásban és a szeretetvendégségekkel kapcsolatos munkálatok 

végzésében. Lehetett rá számítani lelki támaszként, imatársként is, mint a 

gyülekezet meghatározó oszlopára. 

Szülei halála után csökkent képességű nagybátyját is gondozta élete végéig, 

de ha ilyen jellegű segítségre volt máshol szükség abban is áldozatosan 

helytállt. 

1972 szeptember 30-án esküdött örök hűséget Süveges Jánosnak, 

házasságukat Isten három gyermekkel áldotta meg, Tímeával, Szilárddal és 

Zsolttal, akiket példamutatóan nevelt, előtérbe helyezve életükben Isten 

szeretetét és szolgálatát, melynek meg is lett a gyümölcse, mert mindhárman 

átadták életüket Jézus Krisztusnak.  

Iskolai tanulmányait sem hanyagolta el, az általános és a szakiskola elvégzése után, család mellett a gimnáziumi, 

illetve főiskolai évek következtek, melyeket szintén sikeresen fejezett be. 

Hűséges volta a munkahelye tekintetében is megnyilvánult, hiszen az első helyéről a Malévtól ment nyugdíjba 

több mint 40 évi munkaviszony után. 

Egész életében három pólushoz kötődött igazán, amit a gyülekezet, a család és a munkahely alkotott, számára a 

fontossági sorrend is ez volt. 

Nyugdíjba vonulása után, kibővült családja külön örömöt jelentett számára, amit unokái számának örvendetes 

gyarapodása csak fokozott. 

Ebben az állapotában érte 2013-ban, később végzetessé váló betegsége, ami különböző hullámokban tört rá, és 

amit türelemmel, megerősödött hittel, panasz nélkül, elfogadással hordozott, férje és családja odaadó támogatása 

mellett. 

2018 március 19-én addig fáradhatatlan és mindenkit szerető szíve megszűnt dobogni, lelke pedig itt hagyva e 

földi létet a Teremtőhöz költözött. 

Temetésére március 31-én került sor, ahol Ujvári Ferenc és Id. László Gábor lelkipásztorok szólták az emlékezés 

és a reménység üzenetét. Énekkel a helyi énekkar és a Vox Nova férfikar szolgált. 

Emléke legyen mindannyiunk számára örökké áldott! 

Sz.J. 

Elment 
E pár sor megírására egy hűséges feleség és egy jó anyuka emléke inspirált, másfelől szeretném elmondani, hogy 

Urunknál nincs bölcsebb, irgalmasabb, hűségesebb sem égen, sem földön. 

Judit 64 évet kapott a Jó Istentől. Élete derültebb-borultabb időben telt, de mindig elégedettségben és hálával. 

Hívő családban született, és ez nagyban befolyásolta, mondhatnám meghatározta életét.  

17 évesen tett hitéről bizonyságot és bemerítkezett. Szeretett imaházba járni, már gyermekkorától. Abban az 

időben mikor még a kerékpár is ritka volt, gyalog ment imaházba szüleivel és nagy örömmel. 

Múltak az évek. Házasság, gyermekek. És ismét öröm. 

Gyermekeink elfogadták az Úr Jézust, és a hitben is saját lábukra álltak. 

Nagy kegyelem… 

És jött a betegség. Nem is egyedül. Nem részletezem, mert elég volt átélni is. 

Ez átéléssel szeretnék bizonyságot tenni az Úr Jézus szeretetéről. 

Az utolsó három év volt az igazi megpróbáltatás, fokozódó erősséggel. 

Műtét, lassú gyógyulás. Ismét műtét, ismét lassú gyógyulás, és végül elfogyott az ereje…. 

Magamról csak annyit, hogy nekem is nehéz volt és természetesen, ami rajtam múlott megtettem az Úr 

segítségével. És ezt szeretném részletesebben leírni. 

Sok hívő családban ismert a „Bibliai Kockák”. A napi áhítat mellett – személyes jellegénél fogva – ehhez is 

fordultam. Tulajdonképpen a próbákon ez segített át, és hitemben nagyon megerősített.  
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Néhány példát hadd soroljak fel: 

Mózes II. 14. 13-14 „Ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogy szabadít meg az Úr”. 

Mikeás 7.7 „De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem” 

Mózes I. 15. 1. „Ne félj Ábrahám. Én vagyok pajzsod, jutalmad igen bőséges lesz” 

Sokat imádkoztam, és szerettem volna (ez természetes) ha Jutka erőre kap és fel tud kelni. Ez már a többszöri 

kórház-hazajövetel volt. 

A halála előtti napon (ezt akkor még nem tudtam). Március 18-án kaptam: „Bízzál az Úrban teljes szívedből és ne 

a magad eszére támaszkodj”. 

És jött március 19. Ekkor dobogott utoljára a szíve. 

Zsolt. 18. „Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok” 

Jakab 1. 12. „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját” 

Zsidók 3. 2. Márc. 20. „Vigyázzatok testvéreim, senki ne legyen közületek hitetlen…hogy elszakadjon az élő 

Istentől” 

Ismerve Jutkát, hisz több mint 45 évig éltünk együtt tudtam, hogy élő kapcsolata van az Úr Jézussal, mégis 

foglalkoztatott, hogy mi lesz vele. Tudtam, hogy a halál pillanatában ez már el volt döntve, de mégis. 

És ekkor kaptam a következő igét:  

Ésa. 62.3. (Még most is könnyes szemmel írom ezeket a sorokat)  

„Ékes korona leszel az Úr kezében, Királyi fejdísz Isten tenyerén”. 

A temetés napján: 

János ev. 14.1. „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek énbennem” 

Úgy érzem, hogy úgy az igék, mint az időpontok NEKEM személyre szabottan küldettek. 

Ezután már nem ilyen vigasztaló igéket kaptam, hanem a jövőre mutató feladatokat.  Még egy igét hadd osszak 

meg: 

Április 8. Kor I. 10.13. „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges”. 

Még sok ezekhez hasonlót tudnék leírni. Valóban hűséges a mi Urunk. És ez nem érdem. Kegyelem és irgalom. 

Az Ő törvénye mindenkire érvényes, de nem mindegy, hogy viszonyulunk hozzá. 

2018. 06. 08. Süveges János 

 

"Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt." Lukács 

12.8. 

Bemerítkezésünk közel ötvenedik évében Jutka elköltözött a földi életből. A sok szép közös élmény. már, csak 

emlék marad. De a fenti igevers csodálatos reménysugár számunkra, mert hisszük, hogy kegyelemből üdvözült és 

örök élete van. 

Az élet viharaiban már sokszor eszembe jutott, ahogyan Jutka szokta mondani: Mi emberek sokfélék vagyunk, de 

"szeretetben el kell viselni egymást". 

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. 

A másik ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." MK. 12.30-31. 

Hogy boldog életünk legyen, igyekezzünk mi is teljesíteni a legnagyobb parancsolatot... 

Durkó Béláné 

 

Emlékezés 

Mindig csodáltam Jutka bölcsességét, őszinteségét, szolgáló életét. A nyaralások alatt, Dömösön, Szépalmán még 

jobban megismerhettem jellemét. Számos emléket őrizhetek vele kapcsolatosan. Egy - egy tartalmas beszélgetés 

után arra gondoltam, hogy milyen jó lenne úgy viszonyulni helyzetekhez, emberekhez, vagy akár a betegséghez, 

ahogyan ő teszi. Számomra példaértékű élete volt. 

Emlékszem, ahogy Albertirsára költöztünk, alig néhány nap múlva meghívta a két nagyobb gyermekünket (a 

harmadik még túl kicsi volt) játszani hozzájuk. Nagyon jól érezték magukat, boldogan meséltek este az élménydús 

napjukról. Nagyobb korukban is gyakran mentek, hiszen barátság is kialakult gyermekeink között és tudtam, Jutka 

néni finomakat süt - főz. Ezért aztán néhány receptet el is kértem, mert Gergő szerint a Jutka nénié finomabb, mint 

ahogy én készítem. 

Hatalmas az űr, amit maga után hagyott, a családban és a közösségünkben is. 

Hisszük: Ott nyugalmat lelünk és látunk. Látunk és szeretünk. Szeretünk és dicsérünk. Ez lesz a vég. Vég nélkül..." 

Szent Ágoston 

Rákosi Márta 
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In Memoriam Süvegesné Jutka 

Néhány évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy a Sáfár újságba egy megemlékezést fogok írni arról, hogy 

milyennek ismertem őt. 

Több évtizedes kapcsolat az, ami minket összekötött. Az albertirsai gyülekezethez mindig különleges érzelmi szál 

fűzött, de szívem egy szeglete csak a Süveges családé. Anyukám hittestvéri, barátnői, imatársi kapcsolatot ápolt 

Jutka édesanyjával. Kisebb gyermekként többször bepillanthattam látogatásaink alkalmával a családi életükbe. 

Amikor rájuk gondolok, mindig a békességes szeretetteljes nagycsalád jut az eszembe. Jutkával testvéri, baráti, 

munkatársi szálak fűztek össze. Nagyon sok gyülekezeti, családi alkalmat éltünk meg, gyermekeink pici koruktól 

fogva szinte együtt nőttek fel.  Közös nyaralások, közös utazások, közös hétvégék, mind-mind életünk legszebb 

szakaszai voltak. Most elszorul a szívem, mert nem az élményeinkről kell beszámolni, hanem az elválásról. Mindig 

tudtam és soha nem volt kétséges számomra az, hogy egy példa értékű igazi hívő barátnőt adott mellém a jó Isten. 

Amikor az első problémák mutatkoztak életében, és várták az orvosi leleteket, nem mertem felhívni őt az 

eredmények miatt. Majd úgy gondoltam, hogy mégis erőt veszek magamon és elmegyek hozzá, megkérdezem, 

hogy milyen híreket kapott. Mosolyogva mondta, hogy nincs jó híre. Sírva kértem, hogy keressen másik orvost, 

mert ez biztosan csak egy tévedés lehet. Ő megölelt és továbbra is mosolyogva annyit mondott: „te mit aggódsz 

ennyire, ha én nem aggódok…” És ez a mondata élete végéig elkísérte őt. Fizikailag nehéz volt az a pár év, amit 

betegsége alatt megélt. Ha találkoztunk nem panaszkodott, nem aggodalmaskodott, nem voltak kétségei, nem volt 

elégedetlen. Ezekben a nehéz időszakokban is csak arról beszélt, hogy milyen hálás az ő Istenének a 

mindennapokért, a családjáért, akik körülveszik, a gyönyörű unokáiért, akiket ajándékba kapott a Teremtőtől.  

Gyermekeit, Timit, Szilárdot és Zsoltit úgy nevelte, hogy bármilyen nagy is a földi szeretetkötelék, rendelkezzenek 

olyan hittel és bizalommal, ami nem ingatja meg őket abban a hitükben, hogy lesz találkozás!  Isten szerinti életre 

nevelte őket fáradhatatlanul. Az eredményét én is megtapasztaltam! Amikor Judika elköltözött napokig nem 

tudtam kapcsolatot keresni sem Jancsival, sem a „gyerekekkel”. Amikor mégis eljutottam hozzájuk, egy könnyes 

szemű, de teljes mértékben megbékélt családra találtam. Megszégyenülve, de vigaszra lelve Timike ölelő 

karjaiban, édesanyja szeretetét éreztem. Lehet, hogy voltak Jutkának hiányosságai, én csak arra a sok jó példára 

tudok gondolni, amellyel előttem élt. Amikor rá gondolok igazi tiszta őszinte szeretet és hála járja át a szívemet. 

Sohasem fogom őt elfelejteni. Odaállok a Süveges család mellé, és nem kesergek az elváláson, hiszen Ő csak előre 

ment és vár bennünket a boldog találkozás.  

Szilágyiné (Anci) 

Emlékezni jó …. 

„Könnycseppek peregnek arcomon, könnycseppek meg annyi fájdalom, könnycseppek a múltról beszélnek…” 

(Idézet Soproni János Könnycseppek c. énekéből) 

Szemezgetek a régi emlékek között, ami annyira régi, hogy kimondani is sok, hisz több mint 40 évre nyúlik vissza. 

A legelső kedves és szép emlék talán az, amikor Jutka esküvőjén én is, mint felnőtt koszorúslány vehettem részt. 

Barátságunk kezdete a huszonéves korunkra tehető, mert kis különbséggel, együtt kezdtünk dolgozni a Ferihegyi 

Repülőtér I-es terminálján, így a lelki kapcsolaton túl, a napi utazás is szorosan összekötött bennünket. Milyen 

jókat beszélgettünk! – mert Jutkával „mindent” meg lehetett beszélni.  Mindketten tudtuk, hogy őszinték lehetünk 

egymáshoz, és ez a bizalom a hosszú évek alatt sem kopott el. Ha kellett, bölcsen tanácsolt, - Ő már a 

házasságkötésben és gyermeknevelésben is előttem járt. És mindezt derűsen, megfontoltan és alázatosan tette. Jó 

visszaemlékezni arra az időszakra is, amikor együtt izgultunk a középiskolában fiaink, Zsolti és Barnabás érettségi 

vizsgáján, miközben kenegettük a szendvicseket a vizsgabizottságnak. De eszembe jutnak vicces dolgok is, amikor 

még fiatalon, mi is merészebbek voltunk. A vasút már akkor is sokszor megtréfált bennünket, így volt rá példa, 

hogy a reptértől autó- stoppal jöttünk haza. Vagy ha a lőrinci kőhíd alatt megállt a vonat, a meredek lépcsőn 

másztunk fel a hídra a fekete 93-as buszhoz.  

Előfordult olyan is, - amikor a reptér előtt állt meg a vonat, mi gyorsan leugrottunk és máris a munkahelyen találtuk 

magunkat. Emlékszem, általában együtt mentünk ebédelni gyalog a repülőtéren, és ha valaki megállította Jutkát 

egy olyan kérdéssel, hogy egy bizonyos repülőgép alkatrészből van-e raktáron, Ő fejből vágta, hogy igen van, 

4973 db. Mi csak ámuldoztunk, hogy így el tudta raktározni a fejében a számokat. A hosszú évek alatt egyszer-

egyszer az is megtörtént, hogy Jutkát reggel a vonat indulásakor sehol sem láttam, majd, amikor nap közben 

találkoztunk és megkérdeztem, hogy Judika, hol voltál reggel, hogy nem láttalak? Ő mosolyogva csak annyit 

mondott: „hát korábban jött a vonat”!!!  

De éltünk át meghitt perceket is együtt, amikor például egy kényszerleszállás előtt Jobbágy Pista testvér telefon 

hívására a hall fölötti teraszon körben állva, egymás kezét fogva imádkoztunk.  

Jutkára minden helyzetben számíthattam. Ő a gyászomban, a hirtelen rám szakadt magányomban is mellettem állt 

nemcsak lelkileg, de a szeretet sokszínűségével is próbálta enyhíteni szomorúságomat. Friss élményként 

elevenedik meg bennem gyermekeim Viola és Barnabás esküvője, ami két egymást követő évben nem kis feladat 

volt számomra férjem nélkül.   
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Kedves emlékként jut eszembe ma is, hogy milyen sokat segített a vendéglátás szervezésében (pontosan 

kiszámolta, hogy egy adag süteményből hány db jön ki és az hány főre elég.) De fáradságot nem kímélve, a 

gyakorlati dolgokban is sokat segített. Szinte magam előtt látom, ahogy Viola esküvőjén szombaton délelőtt együtt 

jöttek Jancsival a frissen sült különleges, leveles tésztába tekert húsokkal, és a Jutka-féle finom zöldség fasírttal, 

köretekkel. És tette mindezt önzetlenül, szeretetből.  

Emlékeimben visszamegyek Dömösre, a zenei táborba, ami Jutka számára nagyon kedves hely volt és évről-évre 

visszavágyott oda. Hogy az Ő szavait idézzem, a nyugalom és a béke szigetét jelentette neki. Benne rengeteg 

öröméneklés, készülődés a szolgálatokra, igetanulmányozás, éjszakába nyúló, jókedvű beszélgetések a szobában, 

séta a Duna parton, emlékezetes fagyizások Párkányban….  Szolgálatára ott is, mindig lehetett számítani. Úgy a 

váci börtönben, mint a basaharci idősek otthonában kedves alkalmi verseivel örvendeztette meg az ott lakókat. De 

ha reggel 7 órakor énekkel kellett ébresztenünk, erre is kész volt, amit örömmel és vidáman tett, még a betegség 

éveiben is.   

A beteglátogatásban is példa lehet előttünk. Emlékeimben úgy él, mint aki szerette az időseket is. Hűséges 

látogatója volt Édesanyámnak és Anyósomnak is. A derű és 

a vidámság mindig ott volt a szívében és az arcán is. Aztán 

ez a mosolygós arc a betegség előre haladtával egyre 

halványabb lett. Emlékszem, az egyik látogatásom 

alkalmával – amikor csak ketten voltunk a szobában – azt 

mondta: tudod Jutka, nagyon szeretnék még a szeretett 

családommal sokáig együtt lenni, de ha az Úr Jézus másképp 

dönt, és magához hív, akkor kész vagyok menni is. És valami 

különös békesség áradt belőle, amikor ezt kimondta.  

Nem sokkal halála előtt, Viola barátnőmmel (volt Maléves 

hívő munkatársunk) meglátogattuk Őt otthonukban. 

Jancsival együtt nagy szeretettel fogadtak. Háttérben az 

énekkarunk régi felvételei szóltak. Közben nosztalgiáztunk 

egy kicsit, találgatva, hogy vajon hol, melyik misszió úton 

énekeltük ezeket az énekeket.  

Jutka arcán még ott volt a kedves kis mosoly. Ez az arc van 

most is előttem, hisz ez volt az utolsó találkozásom vele.  

Hiányzik Jutkának a földön elnémult csengő énekhangja, az 

Úr Jézushoz, a gyülekezethez ragaszkodó lelkülete, amely a nagy betegségében is példa értékű. Hálás vagyok 

Istennek azért, hogy ismerhettem Jutkának az Úrtól kapott különös értékeit.  A csendes, szolgáló élete számomra 

azt üzeni, hogy Ő elsősorban Istennek akart tetszeni. 

Bánszki Jánosné Jutka 

Dankovics Béláné (1946-2018) 

Kati néni, akinek mi voltunk a családja 
A "mi" az albertirsai Baptista Gyülekezetet jelenti. Kati néninek tényleg nem voltak olyan család tagjai, akikkel 

tartotta volna a kapcsolatot. Nekünk, családban élőknek, szülők, testvérek, 

gyermekek, kitágult rokoni szálak szövik be életünk mindennapjait. 

Számunkra felfoghatatlan, hogyan lehet így élni. Kati néninek is nehéz volt 

ez az élet helyzet. Gyakran ránehezedett ez a teher és értelmetlennek tartotta 

az életet. De mi voltunk a családja. 

Amikor meghallottam, hogy Isten haza hívta ebből a világból, az első 

gondolatom ez volt: milyen kegyelmes az Úr, hogy ez nem másképpen 

történt. Azokból a történetekből, amit az életéről mesélt, arra a 

következtetésre jutottam, hogy még boldog gyermekkora sem volt, sodorta az 

élet gyökerek, és támaszok nélkül. Idős korára azért nem maradt teljesen 

egyedül, mert Isten közénk vezette, hogy gondoskodjunk róla.  

Még sohasem voltam olyan temetésen, ahol az ELKÖLTÖZÖTTNEK 

egyetlen rokona sincs ott. Mi ott voltunk, és arra gondoltam, hogy most azt 

mondaná Kati néni: milyen jó, hogy vagytok nekem. Ez is a küldetésünkhöz 

tartozik. Legyünk vigasza, segítsége, családja annak, akinek erre van 

szüksége. Tudjuk, aki az ég madarairól is gondoskodik, nem hagyja el az 

embert sem. Engedjük, hogy használjon terve és akarata szerint.  
R.M.  
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Lélekmentés fiatal korúaknál  
Most már sokadik évet tapossa a 

bibliakörösök tini korosztálya. Nagyon 

hálásak vagyunk Istennek, hogy van kedv 

és akarat a gyerekekben, hogy vasárnap 

reggel a pihenés vagy a lustálkodás helyett 

hajlandóak felkelni és eljönni, hogy 

beszélgessünk a Biblia igazságairól, és 

hogy egymás társaságát élvezzük. Idén 

Jézus élete és Pál apostolsága volt a 

középpontban. A témákat igyekeztünk 

interaktívan bemutatni, amire egy egész 

falas „tábla” állt a rendelkezésünkre, de 

különböző kortárs módszereket is 

alkalmaztuk. Ilyen volt Pál facebook 

profiljának elkészítése. Hálásak vagyunk, 

hogy viszonylag sok ismerettel 

gazdagodhattak, és a társaság egyre jobban össze tudott forrni. A jobb közösség kialakulásában segített a közös 

kirándulás, vasárnaptól eltérő napokon szervezett összejövetel, ami néha az otthoni környezetben történt, és nem 

utolsósorban a Pilisen szervezett ifjúsági konferencia, amin nagyon jól érezték magukat. A húsvétkor előadott 

pantomim jelenet próbái sem teherként, hanem egy kellemes időtöltésként hatott számukra. Sajnos van egy kis 

rotáció a gyerekeknél, hiszen a társaság egy része folyamatosan cserélődik, de hála van a szívünkben, hogy mindig 

van valaki, aki valamilyen úton-módon rátalál a gyülekezetre. A sok hála mellett ez az év egyre jobban rámutatott 

arra, hogy mennyi általunk nem befolyásolható hatás éri őket, és mennyire fontos, hogy naponta imádságban 

hordozzuk őket, és hogy a velük való kapcsolat ne csak vasárnapokra terjedjen ki. Hálásak vagyunk a gyülekezet 

támogatásának, és kérjük is a további imádságokat. A közeljövőben Balatonra szeretnénk a gyerekekkel lemenni 

egy hétvége erejéig, és ebben is kérünk minden lelkes imatámogatást! „Én is azt mondom nektek: kérjetek, és 

adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Lukács 11:9) Krisztus szavaival a szívünkben 

készülünk a velük együtt töltött programokra, hogy segítse őket a Szent Lélek, hogy a szívük egyre inkább jó talaj 

lehessen, hogy az ige növekedhessen benne.  
Süveges-Németh Mirjám, Süveges Zsolt, Fakó István 

 

Döntések előtt 
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot 

adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8) Többször kerülünk 

útelágazáshoz, ahol el kell döntenünk, merre menjünk tovább. A napi 

apró döntéseken túl a pályaválasztás, a párválasztás, a munkahely- és 

lakásváltoztatás nehéz feladat elé állít. Több szempontot kell 

érvényesíteni, többen adnak tanácsot, néha egymásnak ellentmondókat 

is. Kire hallgassunk? A jövőbe nem lát senki. A hívő ember nagy 

kiváltsága, hogy megkérdezheti Istent. Ő nemcsak ismeri a jövőnket, 

hanem alakítja is azt. És minket is ő ismer legjobban. Tudja, hol a 

helyünk az életben, mi a küldetésünk, hol lesz hasznos és boldog az 

életünk. Hisszük-e ezt? És merjük-e őt ezzel az alázattal és bizalommal 

kérdezni? Azt ígéri, hogy tanácsot ad és bölccsé tesz. Bölcs az, aki 

helyesen tud választani. Aki tud különbséget tenni jó és rossz között. 

Aki nem különcködik, de nem is sodródik az árral, hanem az Úrra nézve 

dönt. Ki érti meg Isten akaratát? Aki nem csak akkor kérdezi, amikor 

már minden más lehetősége elfogyott, aki nem csak kivételesen nagy 

döntések előtt fordul hozzá, aki nem úgy kérdezi, hogy közben maga 

már eldöntötte, mit fog tenni. A Biblia rendszeres tanulmányozása és 

az annak való engedelmeskedés hangolja rá gondolkodásunkat Isten 

hullámhosszára. Ha ő irányítja a gondolatainkat, akkor képesek leszünk 

akaratával összhangban lévő döntéseket hozni. Utólag mindig hálásak leszünk ezért. Hisszük-e, hogy ő tudja 

legjobban, melyik úton kell járnunk? Rá merjük-e bízni magunkat és szeretteinket egészen? Készek vagyunk-e 

esetleg a nehezebbet választani, ha ő arra vezet?  

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai / facebook  
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Alkalmaink a nyári időszakban:  
Albertirsán: minden páros hét szerda 19 órakor imaközösségi 

alkalom a gyülekezeti imakérésekért. 

Minden páratlan hét péntek 18 óra, gyülekezeti bibliaóra. 

Vasárnaponként 9:30 Imaóra, 10 óra Istentisztelet, 18 órakor 

Istentisztelet 

Pilisen: Vasárnaponként 9:30 Imaóra, 10 óra Istentisztelet, 16 

órakor Istentisztelet 

Események: 

- Július 15 10 órakor. Gyermekbemutatás, Ráksi Levente és 

Jozefina első gyermeke, Milán 

- Július 15 16 órakor könyvbemutató Viczián János testvér 

életéről, Marosi Nagy Lajos testvér közreműködésével. 

- Július 15 18 órakor aratási ünnep - vendég: Háló Gyula a 

pestszentimrei Gyülekezet lelkipásztora.  

- Július 29 10 órakor, gyermekbemutatás, Tenkely Béla és 

Valentina második gyermeke, Márk.  

Otthonom 

 

 

Otthonom a templom. 

Ajtaján belépve mindig hazaérek.  

Ismerősen csendül fülembe az ének.  

Mintha minden hangja simogatás lenne!  

Égi Atyám keze simogat meg benne.  

 

Megterített asztal. 

Éhező mellőle sose kel fel éhen. 

Megelégedhetik mennyei kenyéren: 

Élet kenyerével, élet italával, 

Igében, szentségben, Krisztussal magával. 

 

Mesterem műhelye. 

Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, 

Hogy régi emberből új emberré tegyen: 

Hogy amíg templomát látogatom híven, 

Templommá formálja az egész bűnös 

szívem. 

 

Otthonom a templom. 

Mennyei otthonom halvány földi mása, 

Drága tükörképe, szent hívogatása. 

Míg egykor mennyei hajlékod befogad, 

Köszönöm Istenem földi hajlékodat.  

 

Túrmezei Erzsébet 

SÁFÁR – 

Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó: Ujvári Ferenc lelkipásztor 

Főszerkesztő: Bánszki-Szilágyi Szilvia 

Segítő munkatársak: Buzás Ildikó és Gáspár Alíz 

Levélcím:  Baptista Gyülekezet,  

2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13. 

Telefon: 0620/886-1734 

Email: safarlap@gmail.com 

Feliratkozás a Sáfár újság e-mailben való küldésére 

safarlap@gmail.com -on van lehetőség! 
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