
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10. 
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 Pünkösd ünnepe 
Pünkösd a legkülönlegesebb keresztény ünnep. Ünnepekre gondolva megszoktuk, hogy egy rég 

megtörtént dologra emlékezünk vissza. Valamire, ami volt, megtörtént és már nincs. A kereszténység 

nagy ünnepei is bizonyos értelemben hasonlóak. Emlékezünk Jézus születésére, kereszthalálára, 

feltámadására. Ám Pünkösdkor is sokan csak emlékeznek valamire, ami régen megtörtént és 

nagyszerű volt. Isten Igéje azonban különös üzenetet hordoz a mára nézve: Pünkösd, a Szentlélek 

kitöltetése nem egyszer, akkor, régen történt. Ott van Szentlélekünnep, ahol a Szentlélek számára 

szabad út van, nyitott lélek és szellem van, és ha akarod, akkor ebben a pillanatban is így lehet az 

életedben. Pünkösd arról szól, hogy Isten, aki Szentháromság - tehát Atya, Fiú és Szentlélek Isten - 

jelen van ebben a világban. A Szentlélek kitöltetése tehát nem valami dolog kitöltetése , ami csak 

egyszer történt meg, hanem az Isten  Szentlélekként jelent meg a világban és azóta is jelen van és 

munkálkodik. Atyaként Ádám és Éva, a teremtményei, látták, beszélgettek vele, a Teremtőjükkel. 

Aztán az Édenkertből való kiűzetés után legközelebb akkor jelent meg ebben a világban Isten, amikor 

a Fiúban öltött testet, majd Jézus mennybemenetele után azt mondta Isten: „�Nem hagylak titeket 

árván”,� és Szentlélekként ugyanaz az Atya és ugyanaz a Fiú megjelent. A Szentlélek Isten ugyanaz, 

mint az Atya Isten, ugyanaz, mint a Fiú, Jézus Krisztus, csak nem külön testben, hanem azokban, akik 

befogadják a lelkükbe. Fontos dolog tudni a Szentlélek Istenről, hogy nem csak az apostolok korában 

cselekedett csodákat. Nem csak akkor adott kegyelmi ajándékokat, különleges képességek formájában 

és nem csak akkor tevékenykedett, hanem ma is. Ezt kétségbe vonni nem lehet, de korlátozni igen, és 

aki ezt teszi, arról a Biblia azt mondja, hogy test szerint él és nem kedves Isten előtt. ( Róma 8:8.) 

Mondd, benned ott lakik-e az Isten lelke? Ott lakik-e benned a Szentlélek Isten, engedelmeskedsz-e 

neki vagy inkább korlátozod? Valahányszor nem az Ő vezetése szerint járunk, Őt fogjuk vissza, Őt 

akarjuk korlátozni. Sokan mondják: �Krisztusé vagyok és megmondják mit tehet a Szentlélek és mit 

nem. A Biblia azt mondja: a Szentlélek a Krisztus lelke. Ha korlátozom, akkor magát Krisztust akarom 

korlátozni. Ha Krisztusé vagyok, akkor engednem kell az Ő lelkének, hogy vezessen! A Róma 8: 14-

ben Pál apostol írja: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” Nem valamiféle születési 

bizonyítvány alapján vagyunk Isten gyermekei. Nem azért, mert annak születünk. Nem azért 

mondhatod Istent Atyádnak, mert valóban Ő a te atyád, hanem a Szentlélek által. Isten eljött erre a 

világra, azon a bizonyos Pünkösd napján, Szentlélekként. Talán nem gondolt arra, hogy lesznek majd, 

akik megmondják neki mit tehet és mit nem, de talán még erre is gondolt. De egy biztos, Istennel 

kapcsolatban lenni máshogy nem lehet. Hiába keresed Jézus testét, felment a mennybe. Hiába keresed 

a Teremtő mennyei Atyát, már nem járkál az édenkert fái között, ott nem találod, onnan kiűzettünk a 

bűneink miatt. De mégis megtalálhatod Istent, találkozhatsz vele. Hogyan? A Biblia világosan leírja: 

A Szentháromság Isten most harmadik közlési formájában, szentlélekként van jelen a világban. Vele 

találkozhatsz valóságosan, ha megnyitod a lelkedet. Őt nem szemmel látod, mert nem test. Nem tudod 

megfogni, mert nem anyag, nem valami dolog, hanem Lélek. A lelkeddel tudod felfogni, megtalálni, 

kapcsolatban lenni vele, máshogy nem. A lelkeddel. 

Isten most azt várja tőled, hogy a lelkedet nyisd meg, hogy Ő a Szentlélek Isten megjelenhessen a 

lelkedben, betölthessen. Mert a lelkedben kell imádnod, és igazságban. Nem értelmedben, nem 

hajbókolva valami bálványszobor előtt, hanem a lelkednek kell kapcsolatba lenni az Ő Lelkével. Ez 

pedig máshogy nem megy, csak ha alázattal azt mondod, amit énekelsz: �Jövel, Szentlélek Úristen, 

töltsd be szíveinket épen,… azaz egészen!                                                               Czibula Zoltán 
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Az én első Pünkösdöm 
  

Boldog vagyok, mert azt, amit Péter apostol prédikációja 

nyomán pünkösdkor átélt háromezer ember, annak a 

csodának, - mert a megtérés a legnagyobb csoda - én is 

átélője lehettem és lehetek. 

Megtérhettem, megbánhattam, megbánhatom a bűneimet, 

bemerítkezhettem és vehettem a Szent Szellem ajándékát. 

(Apcsel 2,38.) Meggyőződésem, hogy aki a Szent 

Szellemmel találkozik, magával Krisztussal találkozik és 

töltekezik be. Azért merem ezt ilyen határozottan állítani, 

mert amikor részesültem a Szent Szellem ajándékában, 

szinte fizikálisan éreztem, hogy Jézus a szívembe 

költözött. 

Nem  tudtam mást mondani csak azt,  itt van Jézus a 

szívemben. Örülök, hogy sok embernek elmondhattam 

már, hogy mit tett velem és értem Jézus. Tudom és 

hiszem, hogy aki Jézus vérében megmosódott az Isten 

előtt megtisztult, méltó és hiteles tanú. 

Kívánom, hogy mindegyikőnk élete  méltó és hiteles 

legyen, mert az emberek sóvárogva várják az ilyen tanúk 

megjelenését. 

Lisztes András 

 

Pünkösdi gondolatok 

Az ember halála rossz hír, az Úr Jézus halála viszont jó 

hír. Nem dráma. Szükség volt arra, hogy meghalljon a 

kereszten. Nem úgy kell nézni, mint amilyen a mi 

elképzelésünk a halálról. Az Isten jelenlétébe való 

belépés feltétele: az Úr Jézus halála. Az áldásnak a kulcsa 

a megfeszített Krisztus, Ő általa ránk szállt Isten Lelke. A 

pünkösd lényege, hogy az emberről gondoskodik Isten (a 

Lelke által) folyamatosan a világ végezetéig. Amióta 

megteremtette Isten a világot, mindig jelen volt 

valamilyen formában. Ma, a 21. században is ott van az Ő Szelleme és végigkísér ezen az úton, ezen 

az életen. Ha figyelünk, látjuk Őt, halljuk, érezzük a közelségét. Azt, ha cselekedni akar: rajtunk 

keresztül munkálkodni szeretne, és így az emberek számára is egyértelművé válik, hogy Ő valóságos, 

élő Isten.  Legyünk olyan gyermekei, akik nem e világ szerint élnek, hanem Isten Lelke szerint. Ne 

korlátozzuk az Ő munkáját, amit rajtunk keresztül kíván elvégezni. 

Isten azt szeretné, hogy a lelkünk mindig nyitva legyen, hogy Szentlelke betöltsön, mert csak így 

lehetünk vele élő kapcsolatban. „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke 

lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” Róma 8:9. 

Kovácsné Dobai Edit 
 

Kármel hegyén 

A Kármel ormán csendes éjszakán 

Búslakodik a ma tanítványa. 

Szorgos munkával volt keze tele, 

Csak eredményben van nagy hiánya. 

Míg mindenütt viruló élet pezsdül 

Őrálló szíve búsan kesereg. 

Odakint derű, kacagás az élet: 

Az ő szeméből fájó könny pereg. 

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek 

szárnyán 

Égi tűz szállt le az emberekre, 

Mely lángra gyújtott sok alvó szívet… 

Uram! Ez ünnep ma nem lehetne? 

Nem lehetne, hogy szent, apostolok 

Tüzes nyelvekkel szólnak az igét, 

És mint Jézusnak bizonyságai 

Új életet vinnének szerteszét? 

Nem lehetne, hogy bűnét bevalló 

Sokaság gyűlne a kereszt köré? 

Isten sátora leszállna dicsőn 

A melletverő bűnösök közé… 

Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg 

Fehérruhások serege fölött, 

Timótheusok, Titusok, Pálok 

Lennének a megváltottak között? 

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek 

szárnyán 

Égi tűz szállt le az emberekre 

Mely lángra gyújtott sok alvó szívet… 

Uram! Ez ünnep ma is lehetne! 

Uram! Ez ünnep ma is lehetne! 

Békefi Pál 
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Készen vagyunk-e? 
……amiképpen elment Jézus, aképpen fog majd visszajönni is. De nem hagyott minket árvákul, 

hanem elküldte az Ő Szentlelkét nekünk, a Vigasztalót. Elment, hogy helyet készítsen számunkra. 

Mindannyian meg kell álljunk Isten színe előtt az ítélet napján, csak nem mindegy, hogy hogyan. 

Engedem-e, engedjük-e, hogy Isten Lelke munkálkodjon bennünk és általunk? Figyelünk-e a Lélek 

vezetésére, szavára? Milyen az életünk? 

A sátán ott fog állni papírral a kezében, amin a tetteim vannak és vádolni fog, a pokolba szeretne 

küldeni, de ott áll Jézus az „ügyvéd/ védőügyvéd”, aki azt mondja: én megbocsátottam neki. Elvégezte 

helyettem, elégséges az Ő Vére, hogy tiszták lehessünk. Hogyan állunk meg az ítélet napján? Rendbe 

van-e az életem, az életed? Bátran megvallom-e, megvallod-e Jézust? A választás rajtam és rajtad áll! 

Odaállhat-e Jézus melléd, mint ügyvéd? Vagy csak a magad ügyvédje akarsz lenni. Háború folyik az 

életünkért; szellemi háború. 

Te és én dönthetek életem fölött! 

       Engedjük, hogy Isten Lelke vezessen, tanítson és készítsen el bennünket arra a nagy napra, hogy a 

nevünk be legyen írva az Élet Könyvébe. Ne csak készülgessünk, hanem legyünk mindig készek, mert 

nem tudjuk mikor szólít nevünkön az Úr. 

Vincze-Reinbold Rozvitha 

 

 

Anyák napja 

 

Édesanyák gondolatai... 
 

Anyák napján az anyaságról emlékezünk meg szerte a világon. 

Különböző országokban más és más napokon ünneplik, itt 

Magyarországon május első vasárnapján. Sajnos mára a 

virágkereskedőknek és ajándékboltosoknak köszönhetően veszített 

fényéből ez a szép és nemes ünnep, melyet az élő és elhunyt 

édesanyák tiszteletére és emlékére ünnepelünk. Minden évben 

anyák napján, eszembe jut egy kedves emlék a gyermekkoromból. 

A gyülekezetben, ahol felnőttem volt egy idős néni, aki minden 

anyák napján elmondott (kívülről) egy nagyon hosszú és szomorú 

verset; a vers címére már nem emlékszem, de arra igen, hogy 

amikorra vége volt a versnek szinte az egész gyülekezet könnyes 

szemmel mondott rá Áment. Mi, gyermekek nem értettük, hogy 

anyák napján – ami egy vidám és boldog, örömteli ünnep – miért 

kell megsirattatni az egész gyülekezetet. Később megértettem, hogy 

őszinte és tiszta szeretetről szólt a vers édesanyánk felé, minden 

édesanya felé, és a könnyek örömkönnyek voltak. Minden könnycsepp egy-egy hálaadó ima Istennek 

az édesanyákért. 

Az anyaság egy felemelő és szeretetteljes érzés. Anyának lenni a világ legkönnyebb dolga és 

ugyanakkor a legnehezebb is. Emma kislányunk születésével egy új korszak kezdődött el az 

életemben, életünkben. Öröm és hála van a szívemben, amikor látom az arcán az örömöt és 

elégedettséget, ha valamit sikerült egyedül megtennie. Látom a szemében, ahogyan gondolkozik és 

kezdi összerakni fejben a dolgokat, amikor szalad az ajtóhoz apa elé, amikor látom, milyen vidám és 

boldog, ha együtt a család, s amikor látom, hogy beteg és senki nem tudja megvigasztalni igazán csak 

Anya – ekkor azt szeretném, hogy bárcsak én lennék beteg helyette és minden érzés között a 

legsimogatóbb, amikor átölel és azt súgja: „szeretlek anya”… 

Köszönöm Istennek, hogy Édesanya lehetek. Isten gazdag áldását kívánom az Édesanyámra, minden 

édesanyára és gyermekre egyaránt.                                                                   

Dobai-Antal Enikő 
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Még most is a fülemben cseng a kérdés: „Akar szülni?” Az 

orvoshoz mentem nagy örömmel, reménykedve, megerősíti a 

tényt, hogy Máté már úton van, és ez a kérdés az elsők között 

volt, amit feltettek nekem. Mert ma már lehet választani és ha 

nem akarok szülni, akkor más az eljárás. „Akarok.” – feleltem 

határozottan, hiszen a gyermek Isten ajándéka. Mit jelent 

számomra ez az ajándék, édesanyának lenni? Még csak azt 

tudom, milyen egy 4,5 és egy 1,5 éves gyermek anyjának lenni. 

Kihordani és megszülni a csecsemőt, aztán táplálni, pelenkázni, 

fürdetni, elringatni, játszani, mesélni, vigasztalni, ápolni, 

igazságot tenni; enni, inni, járni, beszélni tanítani; érzelmek 

kezelését, viselkedést tanítani…..a nap bármely szakában. Ha 

viszont ezek mögé a rutin cselekvések mögé nézek, rácsodálkozom, milyen nagyszerű alkotása 

Istennek a gyermek, mennyire ki tud teljesedni a női lélek a gyermekekről való gondoskodás, nevelés 

közben. Milyen jó, hogy nem egy kis felnőttet hozunk a világra, hanem egy emberpalántát, akit 

szorgalmasan gondozni kell. És mennyi örömmel, vidámsággal, boldog pillanattal jár együtt ez a 

gondozás! Hányszor ölelnek át naponta apró és nagyobb gyermekkezek! Átölelnek édesanyát, 

édesapát és ami a legszebb: egymást. 

Számomra életem legszebbjei közé tartoznak a gyermeknevelés évei, és hálát adok, hogy Isten ilyen 

drága, egészséges gyermekekkel ajándékozott meg. Tőle kérem az erőt, hogy tudjam szeretetben és 

békességben, bölcsességgel nevelni; a hitre, szépre, jóra megtanítani őket és imádkozom értük, hogy 

ha felnőnek, ők is megismerhessék Jézust, mint Megváltójukat, hogy majd a Mennyországban is 

együtt lehessünk.  Hálát adok, hogy nekem is van egy édesanyám, aki felnevelt engem és három 

testvéremet (eldobható pelenka és popsi törlő nélkül!) egészen a felnőttkorig. És ma is szeretettel vár 

haza családommal együtt és segít, tanácsot ad, amiben csak tud. Megköszönöm azt is, hogy él még az 

édesanyám édesanyja is, akinél sok nyarat tölthettem gyermekkoromban, és aki megláthatta 

dédunokáit. És ha már itt tartunk, hálás vagyok a férjem édesanyjáért is, aki bár nem az én édesanyám, 

de családjába fogadott, gyermekeként szeret engem is és gyermekeimet is. 

Hallottam egy mondást, mely szerint egy édesanya akkor tudja a legtöbbet tenni a gyermekeiért, ha 

imádkozik értük és szereti az édesapjukat. Azt gondolom, az apukák szerepe is ugyanolyan fontos, 

mint az anyukáké, másmilyen, de fontos. Hiszen ha apa nincs velünk, nem teljes a család. Hányszor 

hangzik el a kérdés: „Apa mikor ér már haza?” És ha apa nem túl fáradt a játékhoz, milyen nagy akkor 

az öröm! Hallottam még egy mondást: „Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond.” Remélem, Isten 

kegyelméből ez utóbbi pillanatokat is átélhetjük majd a jövőben, mint Istent szolgáló, boldog család. 

Szabó Magdolna 

 

Életemben az egyik legkedvesebb ünnep az anyák napja. Olyan jó megemlékezni édesanyámról, aki 

annyit küzdött, fáradt értünk, gyermekeiért. Aki tanított imádkozni. Istenben vetett hite, hívő élete, 

szeretete, a mai napig példa előttem. Édesanyám és édesapám (aki már 30 éve az Úrnál van) példás és 

ige szerinti élete vezetett engem és testvéreimet is el Isten megismeréséhez és az Úr követésére. 

Mindennap imában hordozom őt, mivel távol kerültem tőle, nem találkozhatunk nap, mint nap, de azt 

tudom, hogy Isten meghallgatja imámat és megáldja az életét. Olyan jó abban a tudatban élni, és érezni 

azt, hogy ő is imádkozik értem és családomért. Megköszönöm az Úrnak anyósomat, anyukát is, aki 

felnevelte férjemet, akit mellém rendelt segítőtársnak az Úr. Áldja meg az Ő életét is a mi Jó Atyánk. 

Hálás vagyok Istennek, igaz sok nehézség, betegség és ima árán, de megadta nekem is, hogy édesanya 

lehetek. Hálás vagyok azért is, hogy Isten a nevelőszülő szolgálatot is reánk bízta, ami nem könnyű 

hivatás, de nagyon szép. Szeretném gyermekeimet Isten félelmébe felnevelni és rávezetni őket az Úr 

útjára. Örülök, hogy gyülekezetünk kicsi gyermekeit is felkészíthettem erre a szép ünnepre, szeretném 

és kérem Istent, hogy tudjak ő előttük is példás, ige szerinti életet élni. Ezzel a kis verssel szeretnék 

köszönteni minden hívő és nem hívő édesanyát, nagymamát, nevelőanyukát:  

Varga Erzsébet:  

„Hívő Édesanyák 

Istenünk, légy áldott, dicsér szívünk és szánk 

Azért, mert van nekünk hívő édesanyánk. 

Áldásod add rájuk, áldd meg az életük: 

Legyen mindig vidám, hangos az énekük! 

Hisz ők teszik széppé életünk hajnalát.- 

Virággal köszöntünk, hívő édesanyák!”

Antal Ibolya 
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Hogy mennyire igaz… 
Van olyan éles határvonal, amikortól gyermekünk felelőssé válik tetteiért? Van olyan csodás pillanat, 

amikortól a szülők kívülálló megfigyelőként tekintenek gyermekük életére, és vállukat rándítják, hogy 

„ez úgyis az ő életük” és nem éreznek semmit? A 20-as éveimben járva egy kórház folyosóján állva 

vártam, hogy orvosok néhány öltéssel összevarrják a fiam fejét. Azt kérdeztem, „Mikortól nem 

aggódunk?” A nővér azt válaszolta, „Amikor már túl lesz a baleseten.” Édesanyám csak némán 

mosolygott. A harmincas éveimben egy osztályterem kis székén ülve azt hallgattam, hogy az egyik 

gyermekem folyamatos locsogásával hogyan zavarja meg az órát, és közben hogyan lépdel a 

rendszámtábla-gyártó kisiparosi álma felé. A tanár mintha a gondolataimban olvasott volna, azt 

mondta, „Ne izguljon, mindannyian átesnek ezen, később hátradőlhet, ellazulhat és élvezheti a 

társaságukat.” Édesanyám ekkor is csak némán mosolygott. A negyvenes éveimben rettenetesen sokat 

vártam, hogy végre megcsörrenjen a telefon, hogy hazaérjen az autó és, hogy kinyíljon a bejárati ajtó. 

Egy barátomtól ezt hallottam, „Önmagukat keresik. Ne aggódj, néhány éven belül abbahagyhatod az 

aggódást. Felnőtté válnak.” Az édesanyám csöndesen mosolygott. 50 évesen elegem lett a beteges, 

fáradt és védtelen énemből. Még mindig aggódtam a gyermekeim miatt, és ehhez hozzájött egy új ránc 

is. Nem tudtam eltüntetni. Az édesanyám csöndesen mosolygott. Továbbra is magamat okoltam a 

hibáikért, lesújtott az elégedetlenségük és lehangolt a csalódásuk. Ismerőseim azt mondták, hogy 

amikor megházasodnak a gyermekeink, akkor véget ér az aggódásunk és élhetjük a saját életünket. 

Szerettem volna elhinni, de ilyenkor előjött bennem édesanyám szerető mosolya és egyre sűrűbben 

ismételt kérdése, "Haloványnak látszol. Rendben vagy? Hívj, amint hazaérsz. Rossz a hangulatod?" 

Létezik, hogy a szülőket egy teljes életnyi aggódásra ítélték? Az aggódást fáklyaként adjuk tovább, 

mely aztán bevilágítja az emberi gyengeség és az ismeretlentől való félelem útvonalát? Az aggódás 

átok vagy épphogy áldás, mely magasrendű élőlénnyé tesz minket? Az egyik gyermekem az utóbbi 

időkben aggódva esett nekem, hogy, „Hol jártál? Három napja hívlak és nem vetted fel. Aggódtam." 

Boldogan mosolyogtam. Megkapta a fáklyát.  

 

 

 
Forrás: Internet 
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Gyermekbemutatás  
2012. április 1-én az albertirsai gyülekezet háromszoros 

ünnepélyen vehetett részt. Amellett, hogy úrvacsorához járult a 

gyülekezet, virágvasárnapot is ünnepelhettek együtt a „pici” 

Pannával, akit szülei és testvére Zeffer Frigyes, Orsolya és Noel 

először hozhatott el az imaházba, hogy az Úr előtt 

bemutathassák és áldást kérjenek életére.  

A „pici” Panna nem is annyira pici, február 10-én jöhetett a 

világra egészségben, 56 cm hosszúsággal és 3410 gramm 

súlyával. 

Tenkely Béla lelkipásztor köszöntötte a kibővült családot a 127. 

Zsoltár 3. versével „Íme, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh 

gyümölcse, jutalom” ezt követően a szülők, majd a lelkipásztor 

imádkozott és az énekkar áldást kérő éneke hangzott el. A 

gyermekbibliakör részéről Süveges Zsolt köszöntötte a Zeffer 

családot a Márk 10: 14-15 igeversekkel: „Engedjétek hozzám 

jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom 

néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be 

abba…”.  

Imádkozzunk továbbra is a gyülekezetben levő gyermekekért, hogy Istenünk áldása és szeretete 

mutatkozzon meg életükön és felnövekedve az Úr hűséges gyermekei lehessenek.  

Az Úr gazdag áldását kívánjuk Zeffer Frigyes és családja életére.  

Zeffer Andrea 

 

Húsvéti bábjelenet 
 

Az idei mosoly klubra egy kis meglepetéssel készültünk a gyerekek számára. A játékok mellett, amik 

ilyenkor egy kicsit másképp zajlanak, most tóalmásról, az Élet Szava báb csoportja adott számukra (és 

számunkra is) hangulatos előadást. Az előadás egy bábjelenettel kezdődött, ami arról szólt, hogy a 

kutya és a farkas élelmet keresnek, és több állatot célba vesznek. Elmondták, hogy többször lopott a 

gazda csirkéi közül és a rókára terelve a gyanút megúszta a dolgot. Közösen egy csapdát állítottak, 

hogy az áldozat, amint belesétál megehetik. Az egyik ilyen célpont a tyúkocska volt, akinek jó 

bizonysága volt Jézusról, és a húsvétról. Persze végül a kutya a saját csapdájába esett, és a farkas 

elment segítségért és természetesen a tyúkocska segített nekik. A történetben így jól kirajzolódott a 

megbocsátás és a húsvétot is be tudták mutatni. Az előadás itt még nem zárult le, mert ezután „Hentes” 

(amúgy Mészáros András a neve, a gyerekek hívhatják Hentesnek is) egy rövid történetet mutatott be, 

ami arról szólt, hogy egy fiatal miként 

karambolozott egy motorral, úgy hogy 

jogosítvány sem volt, és ezután hogy 

vállalta át a büntetést önként, szeretetből 

az édesapja. Ezzel is a húsvétot, Jézus 

halálát és a bűnbocsánat kegyelmét 

hangsúlyozták. Végül egy kis 

lufihajtogatással fejezték be az előadást. 

A gyerekeknek nagyon tetszett, és 

másnap jó beszélgetési alapot nyújtott a 

bibliakörre. Az előadásmód, a jól 

elkészített bábok, és a történet még 

mostanában megemlítve is emlékezetes 

maradt a gyerekeknek (a tini ifin 

beszélgetések közben nemrég ismét 

felmerültek). 

Süveges Zsolt 



SÁFÁR 7 2012. május 

 

 

- Mit mondanak be 

a bibliai 

hangosbemondóba? 

- Jónást várják a 

halban! 

 

Sziasztok kicsik és nagyok! 
Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól!  

Jó szórakozást hozzá! :D  

Téma: Jónás 
Várjuk    a 

rajzaitokat! 

Mira és 

Mariann 
 

 

 

✓ Miért nem akart Jónás Ninivébe menni?

  

 

✓ Miért engedett Isten 

félelmetes vihart a 

hajóra? 

 

✓ Mi történt Jónással a 

hajón? 

 

✓ Hogyan gondoskodott arról az Úr,  

hogy Jónás ne süllyedjen el? 

 

 

 

Megfejtéseiteket várom!  

Zsolti 
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Komáromi Tibor szolgálata Albertirsán 
Április utolsó vasárnapján örömteli találkozásunk lehetett egykori teológusunkkal, Komáromi 

Tiborral, a Hajdúszoboszlói körzet lelkipásztorával.  

Néhány gondolatot had emeljek ki a délelőtti igehirdetésből, ami számomra nagyon elgondolkodtató 

volt, különösen, hogy a Reménység Fesztiválra készülök, készülünk. 

Testvérünk – egy rövid visszaemlékezés után – Ézs 50,4–11 alapján hirdette Istenünk igéjét a 

tanítványságról. Ézsaiás tanítványként áll előttünk. Az ő küldetése, hogy próféta legyen, az Úr szavát 

meghallja és tudja azt, hogy mit kell mondania az Isten népének. Tanítványságra vagyunk hívva. Nem 

pusztán azért, hogy üdvösségünk legyen, hanem hogy a tanítványai legyünk. A megtérés és az 

újjászületés csak a kezdet, nem a cél. Ez az első lépés, mint a sportolóknál, amikor eldördül az első 

lövés és elindul a futó.  

A tanítványi lét: 

1. vele legyek:  Az Úr azt szeretné, ha Ő menne elöl és mi utána és így lennénk vele, nem fordítva. Ő 

nagyon fájlalja, ha mi megyünk elöl és így kérjük az Ő segítségét és áldását. Az Úr Jézus arra hívott el 

minket, hogy minden napot vele töltsünk. Állandóan vele lehetek, de minőségileg sokkal gazdagabb az 

az alkalom, amikor a magam csendességében vagyok vele. 

2. megtegyem, amivel megbíz 

3. hasonlóvá legyek hozzá 

A tanítványi lét következménye: 

1. gyümölcsöt terem az életünk. Mi a gyümölcs? Minden olyan tettünk, ami az Úr nevére dicsőséget 

hoz. Jelenések könyvében olvashatjuk: „Boldogok, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak 

fáradozásaiktól és cselekedeteik követik őket.” 

2. ha én vele járok, Ő velem van. Nem alkalmanként segít ki a bajból, hanem állandóan velünk van. 

3. lesznek olyanok, akik nem fognak bennünket elviselni és olyanok is akik megkívánják Krisztust az 

életünk nyomán.  

Isten hívta el tanítványnak Ézsaiást. Minket is ő hív el. Ő tanította meg Ézsaiást beszélni. Minket 

is Ő tanít meg szolgálni. Az elkötelezett tanítványt az Úr barátjának tekinti. Ő az, aki késztet, aki indít, 

aki szót ad, aki erőt ad. Én vagyok, aki a késztetésnek engedek, hallgatok, engedelmeskedem, kitartok, 

vállalom a következményeit és bízom benne. Ez az én feladatom. Ő az, aki megsegít, Ő az, aki igazol, 

aki meggyőz és aki megszégyenít. Ez a szereposztás, amit Isten szán nekünk.  

A tanítványok lelkülete: 

1. ragaszkodás: „Hová mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad.” 

2. szeretet: Szeretettel ragaszkodni az Úr Jézushoz. Ehhez az kell, hogy mélységesen átéljük az Isten 

irántunk való szeretetét. Hogy Ő feláldozta a Fiát annyira értékesnek tartott, annyira szeretett. És az Úr 

Jézus, aki ezt önként vállalta értünk... Honnan volt neki ereje? Mi késztette arra, hogy ezt véghez tudja 

vinni? Két dolog: az Atya iránti mélységes szeretete és az irántunk való szeretete. A Gecsemáné 

kertben olyan pontra jutott a gyötrődésben, hogy egyetlen szeretet vitte tovább. És ez nem a mi 

irántunk való szeretet volt akkor. Amikor azt mondja: „Atyám, legyen meg a Te akaratod!”, azon a 

holtponton az Atya iránti szeretet vitte tovább. És mért van az, hogy Ézsaiás engedi, hogy cibálják a 

szakállát, Jeremiás engedi, hogy beledobják a ciszternába? Mért van az, hogy nem hátrálnak meg és 

vállalják ezt a sok-sok gyötrelmet érte? Lehetséges, hogy a mennyei Atya feláldozza a Fiát értünk? 

Lehetséges, hogy engem is – miután megmentett – kész másokért, mások üdvösségéért bizonyos 

értelemben feláldozni? Nem megváltó módon, hanem hogy belekerülünk szenvedésbe, nem feltétlenül 

magunk miatt, talán mások miatt. Másokért kell hordoznunk gyalázatot. Így szeret Isten. És mi segít 

nekünk? Mi segített Ézsaiásnak, mi segített Jeremiásnak és mi segített az Úr Jézusnak? Egyetlen 

dolog: ez pedig az, hogy nagyon szerették az Atyát. Nekünk is lesz Gecsemáné kert az életünkben. 

Kinek mekkora.  Azon a ponton egyetlen szeretet visz majd tovább: ha mindennél jobban szeretjük az 

Urat. Ez a tanítvány lelkülete.  

Komáromi testvér kérdésekkel zárta az alkalmat: „Hogy vagyok, s hogy vagy te most tanítvány? 

Akarok-e, akarsz-e tanítvány lenni? Megálltál, vagy növekedsz a tanítványságban? Másképp 

keresztény életet nem érdemes élni…” 

Azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztalhattuk Isten jelenlétét, áldását és hallhattuk mit vár 

tőlünk az Atya, megváltott gyermekeitől, tanítványaitól. Egy ének sorai jutnak eszembe válaszul: „… 

tégy úgy, mint Mestered. Tégy úgy, mint Ő.” 

Fakó-Süveges Tímea  
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Hitmélyítő 
„ Evezz a mélyre” II. rész 

Előbbi számunkban már tapasztaltuk, a hitmélyítő üzenetek visszacsengését a szívünkben, az 

elhangzott igei építő gondolatokat. Időztünk az első embernél, emberpárnál, ahogyan Isten keresi őket. 

Majd a hitelező és az adós példáján keresztül jutottunk a megbocsátás kulcskérdéséhez. A 

kapcsolataink megvizsgálása után, vasárnap délelőtti alkalmunkon érkeztünk a Genezáret tóhoz. Itt a 

harmadik elmélkedésben, alapigénk újból Jézusra irányítja figyelmünket. Egy új helyszint elevenít 

meg az evangéliumi történet, a leendő tanítványokkal, élükön Péterrel. A Megváltó bejárja, Galilea 

városait, így Kapernaumot, ahol az Isten evangéliumát hirdeti. Örömmel újságolja András: „Simon, 

megtaláltuk a messiást!” Simon házában anyósát meggyógyítja. Mielőtt ide érkezett a partra, és 

tekintetét Péterre veti, aki korábban már megszólított ember volt, az Atyával elmélyedve beszélgetett 

el. Miről is beszélhettek? Simon társaival felfedezte már a Messiást, de még határozottabb döntésre 

van szüksége, a tanítvánnyá válásig. Előadó testvérünk közben mindnyájunkra alkalmazta az ott 

történtek tanulságát és elmondta, hogy az életben, mindannyian halászgatunk.  Hogy milyen 

szenzációsan szennyes az életünk és mennyire bekoszolódik érzelmi, gondolati és akarat világunk. 

Annyi minden rárakódik az elménkre, lelkünkre és szívünkre. Mindenki halászgat. A fiatal leány egy 

jóképű fiatalemberre, a fiú egy leányra. Egy jó állásra vágyunk, a megélhetés és annyi vágy, óhaj van 

bennünk, amit szeretnénk megszerezni. Majd Papp testvér utalt az erkölcsi élet területére, a 

párkapcsolatokra is. Így, bekoszolódhat az érzelmi világunk. Elfelejtjük, hogy az igazi házassághoz 

tisztaság kell.  „Boldogok a tiszta szívűek…” Sokszor bűnös, véres utat hagyunk magunk után. De 

ezektől meg lehet tisztulni, a keresztnél. Nem elég azt mondani, hát egyszer megtértünk. Jönnünk kell 

a kereszt alá, mert szükségünk van rá! Az Úr Jézus vére és kegyelme az őszinte embernek, megoldást 

kínál. 

 A történetet folytatva, Jézus beszáll az egyik hajóba, amely Péteré volt. Megkérte, hogy vigye 

őt kissé beljebb a parttól, azután tanította a sokaságot. Nem tudjuk, hogyan hallgathatta Péter egy 

hosszú sikertelen éjszaka után. Gondolta maradok, pedig jó lenne hazamenni és pihenni. Előadónk, 

emlékeztetett az emberi gyarlóságainkra és gyakori alkalmatlanságunkra lelki életben. Vajon Péter így 

fáradtan, még mire gondolhatott, hiszen egész éjszaka nem fogtak semmit. Ha sikerült halat fogni, volt 

mit enni a családnak, ha nem akkor éhezett a család. Ez volt a megélhetés lehetősége ezen a vidéken. 

Az emberek különböző módon élik meg ma is ezt. Sokan azt hiszik, hogy minden az övék, 

rendelkeznek erejükkel, munkájuk eredményével vagy minden magától van. Jézus nélkül élik meg a 

sikereiket és a kudarcaikat is egyaránt. Nem az Úr kezéből veszik el az áldást, vagy a próbát. Nem 

mernek közelebb menni az Úrhoz, hogy aztán beljebb vigye, vagy küldje őket. Ha hallgatják is Jézust, 

de ott közel csak a parton maradva. Nem merik rá bízni sorsukat, vagy távolabbra jutni a parttól, a 

saját biztonságérzetüktől. Sokan félnek a mélységtől. Mélyebben odafigyelni Jézus tanítására, 

számukra kockázatot jelent. Az Úr azt akarja, hogy a mélyre evezzünk. Ott fedezzük fel az Úr 

hatalmát, dicsősségét és arcának szépségét.  Miután befejezte Jézus, a prédikációt azt parancsolta 

Péternek: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót, fogásra!” Ő nem értette.  

Az énekíró szavaival emlékeztetett Papp testvér Isten titokzatos áldáskészítő útjára: „… sorsod sötétlő 

árnya közt szent arca rejtezik.” A tó körülbelül 45-50 m lehet. Oda küldi Simont az Úr. Vajon 

észrevettük e, hogy először kér az Úr, majd parancsol, mert joga van hozzá. Nem azért teszi, mert el 

akar venni tőlünk valamit, hanem mert meg akar gazdagítani. Ne félj, attól, ha Ő azt mondja: „Fiam 

add nekem a szívedet!”. Nem akar az Úr Jézus megszegényíteni, inkább meggazdagítani. „Simon, 

evezz a mélyre!” - ez már parancs. A második parancs: „Vessétek be a hálót fogásra!”  Itt most nem 

könnyű engedelmeskedni. Péter meg teszi Jézus szavára, amit parancsolt. Mégis, mintha egy látszat 

engedelmesség lenne. Olyan kevesen vannak, akik szót fogadnak, akik eleget tesznek az Úr 

parancsának. Talán Simonban lejátszódnak azok az események, amik történtek az ő házánál. Elismeri 

Jézus nagyságát, küldetését. De hogy a mélybe akarja vinni és utasítja őt a halászatban? – Ez számára 

nehéz. Mi köze lehet neki, a Mesternek a halászathoz, hisz rutinos halászokkal áll szemben „én ezt 

jobban tudom, hogyan kell ezt csinálni”- gondolta. Sajnos ezt sok esetben mi is így gondoljuk. Mi 

jobban értünk a dolgokhoz, hát ez a munkánk, ezt tanultuk és gyakoroljuk. Az Úr meg akar 

gazdagítani lélekben. Ott a mélyben történnek dolgok, felismerjük lényünk nagy kérdéseit, 

problémáink okát. Mi lehet vajon életünk, lelkünk mélyében? Szörnyű bűnök rejtőzködnek, amelyek 

megfertőzik életünket és környezetünket?  
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Menyit töltesz imádságban az idődből?  Mi lenne, ha annyit ennénk, amennyit imádkozunk. Mikor 

imádkoztunk legalább egy órát? Mikor szolgáltunk elkötelezetten? Hangoztak a kérdések. „Nem azért 

jött az ember fia hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon.” Jézus még Júdás lábát is 

megmosta. Nem tudom, hogy tudnánk megtenni, azzal, aki tudom, hogy a rablóm, a gyilkosom. Nem 

úgy kellene, ismerjenek téged, hogy te Jézus Krisztus szolgája vagy? Pál apostol Krisztus 

rabszolgájának nevezi önmagát. Péter, amit itt egy éjszaka átélt, nem fogva semmit, az megrendítő 

volt. Az a semmi. A semmi a nihil. Vannak olyan emberek, akik a nihilben keresik a megoldást 

életükben. Ady Endre is beszél erről a nihilről. Sokan dobják el Magyarországon is az életüket 

gondolva, hogy így megnyugodhatnak. Pedig nem kellene feladni a küzdelmet.  Említést nyert még az 

előadásban E. M. Hemingway Nobel díjas író, az öreg halász és a tenger c. regényének főhőse, aki 

nem adta fel és 84 napon át küzdött. Majd megfogja élete nagy halát és mégis a cápák miatt a hal 

csontvázával ért partot. Így hangzik az inspiráló, bátorító üzenet: „Az embert el lehet pusztítani, de 

nem lehet legyőzni.” Az ember nem arra született, hogy legyőzzék!  Péter szabadkozik, de „Uram a te 

szavadra…” Itt van, a forduló pillanat. Az Ő szavára, történt a teremetés. Noé az ő szavára épített 

bárkát, indult el Ábrahám, Mózes, akiket nem tartott méltónak a világ. Majd több ószövetségi hős, 

próféta példája elevenedett fel előttünk. Talán már sokáig imádkoztál és úgy érzed nincs 

meghallgatás? A „Te szavadra!” Tedd meg az Ő szavára, amit mond. Mi lehet az akadály? Talán egy 

bűn vagy valami más. Mondd, Uram neked van hatalmad, hogy győzelmet adj!  Merjük ezt 

kimondani. Péter kiveti a hálót. Amikor ezt megtette, olyan tömeg halat kerítettek be, hogy 

szakadozott a háló. Odamentek társaik is és megtöltötték a két hajót a sok hallal. Ezt, amikor meglátta, 

leborult az Úr Jézus lába elé, és ezt mondta: „Menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok Uram!” Mi 

történt Péterrel? Nem is a hal érdekli már, hanem Jézus Krisztus felismerése tölti el lényét. Kicsoda 

Jézus Krisztus? Jelenlétében magamra ismerek. Eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, egy rongy 

ember vagyok…! Hányszor mondjuk, mostantól fogva, jobb leszek. Rendszerint eltelik egy idő és újra 

ott vagyok, ahol voltam. Jézus új feladatra hívja el őt. El tudja hagyni a hálót, a hobbiját. Jézus 

számodra is fontosabb mindennél? A hobbinál, a munkádnál és mindennél? A történet és a hozzáfűzött 

magyarázat az Úrral való kapcsolatunk, közösségünk mélységét vizsgálta meg a Lélek által. 

Személyesen önmagunkra ismerve most is Jézus nagyságát és hatalmát csodálhattuk.  

Vasárnap délután a negyedik alkalmon János evangéliuma 4 rész a 43-54. igeszakasz tárta fel a hitnek 

egy másik aspektusát. Főleg azt érthettük meg, hogyan növekszik a hit. Miként készít elő az Úr, 

különböző szituációkban, hogy azután megmutassa az ő hatalmát az életünkben. Jézus személye 

sokszor nem kell, csak csodái. Ma is így van ez, mint például annak az embernek az életében is történt, 

akinek segítőkész testvérek, élelmiszer csomagot adtak át neki, belehelyeztek egy Bibliát is, amit az 

illető kivett és ezt mondta, nekem erre nincs szükségem és visszaadta.  Ő Samárián megy keresztül és 

találkozik egy asszonnyal. Látva helyzetét elmondta az evangéliumot neki. Aki felismerve helyzetét és 

a szabadítót mindenkinek elmondta és Jézus két napig közöttük maradt. Valaki egy kis novellaszerű 

írásában ezt így tárja fel: Amikor a samáriai asszony ott van mindazokkal, akik hittek Jézus körül, az 

asszony élettársa nem jön a Názáreti prófétához. Eltelik a két nap és mikor már ment volna, Jézus 

tovatűnt. Nem hallgathatják már ott a Messiást, a világ üdvöztőjét. A Jézussal való találkozás 

lehetősége elmúlt sokak részére. Mások pedig így mondták: „Magunk hallottuk, nem a te beszédedért 

hiszünk már…” Vannak időszakok, kegyelmi pillanatok, amiket meg kell ragadni! Utána elment 

Galileába, az ő földi hazájába, ahol egyrészt befogadták, büszkék voltak rá, máskor pedig meg akarták 

ölni, „Nincs tisztessége a prófétának saját hazájában.” mondja Ő maga.  Majd ismét a galileai Kánába 

van, ahol a vizet borrá változtatta.  

Kapernaumban ott van egy királyi tisztviselő, akinek a fia halálosan beteg volt. Ő kérte, hogy 

könyörüljön a fián, mert hallott csodáiról. „Gyógyítsd meg a fiamat”- könyörgött. „ Ha jeleket és 

csodákat nem láttok, nem hisztek?”  Válaszként, teszi fel a kérdést Jézus. Egy embert látunk, aki hittel 

indul és láthatjuk, ahogyan növekszik benne ez a hit. A hitet kapjuk, és kétféleképpen nyilvánul meg: 

Mint üdvözítő hit, amire minden embernek, ha üdvözülni akar, szüksége van. „Hit nélkül lehetetlen 

Istennek tetszeni…” Mi is a hit tulajdonképpen? Egy embert megkérdeztek, hogy mit is hisz ő? Erre 

azt felelte, én azt hiszem, amit az egyházam hisz. És mit hisz az ön egyháza? Hát, amit én, felelte. 

Akkor mit hisz az egyháza és ön? Mi mindketten ugyanazt hisszük. Ez az ember nem volt tisztában 

hogy, miben is hisz ő. Atyáink így mondták, hogy a hitnek fokozatai vannak: Első, a megismerés. 

Hallani és megismerni az igazságot. Másodszor befogadni, magáévá tenni a halott igét, igazságot. 

Elfogadni mindazt, amire isten kér.  
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Harmadszor pedig a bizalom. Ráhagyatkozni Istenre. A felolvasott igében van egy kapernaumi fő 

ember. Hallja mit hirdet Jézus, csodákat tesz, betegeket visznek hozzá és meggyógyítja őket, 

tisztátalan lelkektől megszabadít. Nem foglalkozott vele de megbetegszik a fia és most eszébe jut 

Jézus. Nem tudjuk, ki beszélt neki róla de indul Jézus felé. Ő tudja a gyermekét meggyógyítani. 

Amikor mi beszélünk Jézusról, hogy kinek, mikor jut eszébe? Nem tudhatjuk kinek van szüksége 

Krisztusra, kinek tudunk segíteni. Papp testvér személyes bizonyságtételét mondta el, amikor első 

gyermekük lázgörcs miatt gyötrődött, és keze között merevedett ki, mennyire nehéz pillanatokat élt át 

mire megérkezett az orvos. Talán nekünk is vannak hasonló történeteink, emlékeink.  Nagyon sokszor 

mi előírást teszünk az Úrnak. Gyere gyorsan a házamhoz és gyógyítsd meg a gyermekemet.  

Mint Illés is csinálta, vagy Elizeus korában Naámán képzelte el, a kezét rá tenni, megérinteni. Az 

ember a hit eme fokán még előírást tesz az Úrnak. Az apa itt is azt gondolja, hogy úgy fog történni, 

ahogyan ő elgondolja. Bár Jézus elküldi, de ebben megmutatkozik az ő engedelmessége. Elindul, 

Jézus pedig azt mondja csak, hogy a te fiad él. Megy hazafelé és mondják a szolgák a fiad él. Ez az 

ember eljut a teljes meggyőződésig. Kétszer ezt olvassuk: „Hit az ember” Egyszer Jézus szavának, 

majd Jézus személyében. Az elméleti, képzeleti hittől eljut a beteljesedett hitig.  Hite a családja részére 

áldássá lesz, és Isten dicsőségét hirdeti. Majd az alábbi kérdések hangzottak el a hallgatók felé, 

amelyek egyen- egyenként, személyesen megfontolásra szólított fel: 

1. A te hited valódi? Ne félj a próbáktól. A beteg nem fél, ha az orvos megvizsgálja. A Jelenések 

könyvében olvasunk egy gyülekezetről, akit az Úr megvizsgált és szegénynek, betegnek 

diagnosztizálta. Engedjük, hogy megvizsgáljon minket, hogy üdvözölhessünk. Elfogadjuk e, hogy 

megvizsgáljon az Úr szava és Lelke által? 

2. A hit téged engedelmességre késztet? Péterről hallottuk, engedelmes volt, ha az Úr azt mondta, 

menj, akkor ment. Induljon, akkor indult.  Ha járatlan útra küld, indulj el. Volt egy lelkipásztor, aki 

egyszer érzett egy késztetést és elment egy testvérhez. Becsöngetet este későn hozzá és éppen nagy 

lelki válságban volt. Mindketten meggyőződtek, hogy az Úr küldte éppen akkor. Legyünk 

engedelmesek az Úrnak. 

3. A te hited áldássá tesz téged a családban? Egy kocsmában beszélgető ivócimborái a felesége példás 

keresztény hitére tértek meg. Nem azzal törődött milyen a férje, hanem igyekezett a kedvében járni és 

áldássá lenni. Kitartása meghozta férje megtérését és a többiek megbizonyosodását az örök élet felől. 

Áldássá tudsz, e lenne, a családodban? –fokozódott az üzenet szívünkben. Sok szülő mindent biztosít a 

gyermekének, de vajon meg van a lelki üdvössége? 

Ennek a kapernaumi embernek a fiával nagy csoda történt. De nagyobb csoda történt az apával, aki 

eljött reménytelenül, kevés hittel és hazament beteljesedett bizonyossággal. Az utolsó este hangzott a 

kérdés határozottan: Te hogyan mész haza? Az üdvbizonyossággal boldogan?  

Ez az apa megbékélve, megelégedve ment haza. Ó vajha a szeretteink, ismerőseink megismernék az 

üdvösséget! Rajtunk keresztül bárcsak Jézushoz jutnának a környezetünkben élő emberek! 

Idézzük fel a négy alkalom fő üzeneteit, az előadó testvér gondolataival: 

- Hol vagy? Ha talán elakadtunk a hívő életben, kiment Istenünk és tovább vezet.  

- A megbocsátás ajándék és feladat. Ajándék, hogy Isten a 10000 talentumomat kifizette. De kötelez is 

arra, hogy megbocsássak, testvéreimnek.  Emlékeztünk Észaura és Jákobra, amikor kemény 

konfliktusba keveredtek. Amikor megy, hazafelé kemény tusakodása van az Úrral és találkozik 

testvérével és az mondja olyannak láttam az orcádat, mint egy Istenét. Vagy említést nyer Pál 

befogadása a megtérése után közvetlen. Akihez elmegy Anániás és úgy szólítja Pál testvér. 

Gondoltunk arra, hogy ez a Pál korábban hány embert megöletett, vér tapad a kezéhez. Nem azt 

mondja, hogy ha majd látjuk a megtérés gyümölcsét, akkor majd tárgyalunk, hanem elfogadja. 

- Vasárnap reggel, elküldött az Úr a mélybe, ott ragyog, fel az ő dicsőssége. Ott látom meg az ő 

dicsősségét, nagyságát. Ott ismerünk magunkra. Találkozunk vele és átéljük hatalmát. 

- Hitmélyítőnk utolsó alkalmával, egy olyan történetet vettem elő, amelyben látunk egy embert, 

amiben növekszik a hit. Merjünk Jézusra hagyatkozni. Jól látható a hit növekedése. Merjünk mi rá 

hagyatkozni és maradéktalanul benne bízni. 

Evezz a mélyre, hangzott többször is a felhívás. Tiszta hálóval, tiszta szívvel érdemes ezt tenni. Csak 

az engedelmes, hívő és kitartó gyermekeit tudja az Úr megjutalmazni. Hálásak vagyunk Istennek az 

alkalmakért és Papp János testvérért. Áldjuk Istent a folytonosan növekvő és cselekvő hitért! 

Bódis László 

 



SÁFÁR 12 2012. május 

 

Pünkösdi Lélek 
Szárnyaljon bennem ének: 

legyek pünkösdi lélek. 

A nemesben, a jóban 

örömmel munkálkodjam. 

S a célom itt a földön 

az Isten felé törjön. 

Mértéken túli mérték, 

szépségen túli szépség: 

a szeretet csodája 

üssön át, mint dárda 

s hevítsen, lelkesítsen. 

Éljek reményben s hitben, 

s a fénylő igazságnak 

igaz ösvényén járjak 

s mindig ihletben égjek. 

Jöjj el, jöjj el, Szentlélek! 

Ölbey Irén 

 

 

 

 

 
 

 

JÚNIUS 1 – 19:00 - 21:15 

1000 fős kórus és 50 fős 

szimfonikus zenekar  

Magyar Honvédség Légierő 

Zenekar 

Joy Gospel Kórus 

Sillye Jenő és barátai 

Meláth Andrea 

Pintér Béla 

Signature Sound 

Dennis Agajanian 

Tommy Coomes Band 

Házigazda: Süveges Gergő 

Igét hirdet: Franklin Graham 

 

 

JÚNIUS 2. – 19:00 - 22:00 

Csiszér László 

Dobner Illés Projekt 

Szélrózsa Band 

Völgyessy Szomor Fanni 

Parachute Band 

Casting Crowns 

Dennis Agajanian 

Tommy Coomes Band 

Házigazda: Széles Csongor 

Igét hirdet: Franklin Graham 

 

 

 

 

 

JÚNIUS 3. – 17:00 - 19:15 

1000 fős Kórus és 

Szimfonikus Zenekar  

Bolyki Brothers 

Golgota Dicsőítő Csapat 

Szemerédi Bernadett  

Huntley Brown 

Lakatos projekt Ronto 

Kittyvel 

Dennis Agajanian 

Tommy Coomes Band 

Michael W. Smith 

Házigazda: Süveges Gergő 

Igét hirdet: Franklin Graham 

 

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:  Tenkely Béla lelkipásztor 

Főszerkesztő:  Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

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

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

Telefon:  0653-370-799 

Email:   safarlap@gmail.com 

 


