
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10. 

 
AZ ALBERTIRSAI ÉS A PILISI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA. XV. évfolyam, 4. szám. 2013. December 

„Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét annak bűneiből” 

/Máté 1, 21./ 

A legnagyobb segítség 
Jézus Krisztus úgy vállalt közösséget az emberrel, hogy ténylegesen segített rajta. Erre utal a neve is. 

Jézus azt jelenti: Isten megsegít. Így is mondhatjuk: Jézusban adja Isten az embernek a legnagyobb 

segítséget. Így magyarázza ezt Józsefnek az angyal is, amikor ezt mondja: „Nevezd annak nevét 

Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből”. Ez a szó: megszabadít, ezeket is jelenti: életben 

tartani, megmenteni, kiszabadítani, 

meggyógyítani, megváltani, 

üdvözíteni. Jézus nevében benne 

rejlik egész életének programja: 

segíteni, gyógyítani, szabadítani, 

menteni, életben tartani. Erre és nem 

másra küldetett.  

Jézus követése azt jelenti, hogy 

segítünk. A keresztyénség elsősorban 

nem világnézet, nem kultúra, nem 

tudomány, nem teológia, nem 

rendszer, nem harc valami vagy 

valakik ellen, hanem olyan életforma, 

amelyben, és amelyen keresztül Isten 

segít, ment, gyógyít, szabadít. Jézus 

tanítványainak fel kell tenniük a 

kérdést: hogyan segíthetek a gyermekeknek, hogyan segíthetek a szülőknek, a munkahelyen hogyan 

segíthetek munkatársaimnak. Hogyan segíthetek a fiataloknak, az öregeknek. A vezetőknek azt kell 

kérdezniük, hogyan tudnának még jobban segíteni a beosztottaknak, a beosztottaknak azt kell 

kérdezniük, hogyan tudnák még jobban, gyümölcsözőbben segíteni a vezetőket. 

Jézus nevével elválaszthatatlanul összefügg a legnagyobb segítség: a bűnből való szabadítás. „Ezért 

Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.” /Róma 3, 

24./ Nem könnyű elfogadnunk, hogy életünknek a tulajdonképpeni nagy problémája a bűn, és hogy a 

megoldás nem más, mint a bűnbocsánat. 

A bűnbocsánat elnyerése által újat lehet kezdeni, újra fehér lap kerül a kezünkbe és a rontás, az 

összekuszálás folyamata helyett elindulhat a gyógyulás, a gyógyítás folyamata egyéni és közösségi 

életünkben. 

A bűnbocsánat ugyanis nem egyszerűen valaminek az eltörlését, megsemmisítését jelenti, hanem új 

életet is hoz. Isten úgy segít rajtunk, hogy kicseréli önző, magunk körül forgó, magunknak való 

életünket és annak a Jézus Krisztusnak életét plántálja belénk, akinek életeleme a másokon való 

segítség, a mások boldogítása: „többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” /Galata 2, 20./ Ez 

azt jelenti, hogy az Ő szeretetével segítünk. A segítés programja akkor válik valóságossá napról-napra 

életünkben, ha naponként elfogadjuk bűneink bocsánatát és vele együtt az új életet, amely másokért él. 

Kívánom, hogy Jézus Krisztus születésének emlékünnepén erősödjön meg bennünk az a tudat, hogy 

Isten azért adott új életet, hogy mi is segítsünk másokon, nemcsak karácsonykor, hanem mindenkor. 

Nemeshegyi Zoltán 
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Szemeimet a hegyekre emelem... 
Ez az év is nemsokára az elmúlt évek soraiba lép. Mint elődjei, a 2013-as esztendő is kinek-kinek 

hozott örömöt-könnyet, de hasonlóan az előző évekhez kegyelemmel teljesen telt mindannyiunknak. 

Vannak, akiknek az öröm, az áldás és lehetnek olyanok, kiknek sajnos a próbák, küzdelmek, 

nehézségek maradnak meg emlékül ez évről. Emlékeimben, ahogy újra lepergetem napjait egy 

"hely"ragad meg, mely többet jelent, mint egy földrajzi terület: A HEGY. 

Közös kirándulásunkon a hegyek, hegycsúcsok között sétálhattunk, mely által kellemes élményekkel, 

érzésekkel gazdagodhattunk. Megcsodálhattuk Isten csodálatosan megteremtett alkotását, a gyönyörű 

természetet. Érezhettük, hogy a hegycsúcsoknak üzenete van számunkra. A HEGY jelentősége újra 

felötlött bennem, mikor a Magyar hegymászók tragikus véget érő expedíciójáról olvasgattam! A 

médiákból, melyek részletesen és nagy terjedelemben foglalkoztak az eseménnyel, bepillantást 

nyerhettünk a hegymászók különös világába. Megszállottan, veszélyt, fáradtságot nem ismerve 

vonzotta őket a csúcs. Különös érzések kavarogtak bennem. Bizonyos szempontból vonzónak, 

szimpatikusnak tűnik nem mindennapi világuk! Mi is valamennyien, lelki hegymászók vagyunk. 

"Van-e fel-fel vágyó pillantásod? - teszi fel a kérdést az énekíró. Mindannyiunkat vonzanak, kell, hogy 

vonzzanak a magasságok. Hétköznapjaink, földi ténykedésünk során gyakran bele-bele ragadunk a 

mélységek mocsaraiba. Sokszor a mai kor kihívásai, harcai, ingoványos helyeket, nehezen kikerülhető 

területeket rejtenek. Nehéz, sokszor nagyon nehéz a talpon maradás, az előrejutás. Kellenek, nagyon-

nagyon kellenek a magaslatok, a Hegyek. Áprily Lajos Tetőn-című verse jut eszembe, melyben éles 

kontraszt rajzolódik ki a lenti lázas katlan békétlensége és a békességes, áldásokkal teli tető között. 

Szükséges, hogy feljussunk lelki magaslatainkra, hiszen Istenünk megígérte, hogy a hűségesek, az Őt 

keresők jutalma készen vár. Bizonyságul szolgálhatnak a Zsoltár-író szavai: "Szemeimet a hegyekre 

emelem, mert onnan jön az én segítségem!" Mély meggyőződést fejeznek ki ezek a szavak! Onnan jön 

az én segítségem. A hívő ember fentről várja és fentről kapja a legfőbb segítségét. Gyönyörű magyar 

nyelvünkben is kifejeződik, ha fogytán az erőnk, segítsÉG-et kérünk, tehát a fentről jövő erőtől kérünk 

megoldást életünkre. Így advent idején különösen kell, hogy találjunk időt a csendességre,a 

nyugalomra, hogy el tudjunk szakadni a nyüzsgő, rohanó mélységektől! Várakozásunk így lesz 

bensőséges és kedves Istenünk előtt. 

Békés meghitt adventi várakozást és Áldott Karácsony kívánok! 

ifj.Bánszki László 

 

Van hely? 
Az, hogy az emberek szívében és házában 

nincs hely Jézus számára, nem mai 

jelenség, hisz Jézusnak egy istállóban 

kellett megszületnie! 

Emberekkel beszélgetve tapasztalom, 

hogy Jézus helyén ott van a "van nekem 

jó vallásom," a "majd karácsonykor 

elmegyek a templomba,"a "Jézus is csak 

egy jó ember volt,"a "nem jött még onnan 

vissza senki,"a "hiszem, ha látom". 

Tovább beszélgetve, kiderül, csak azért 

nem nyitnak Jézusnak ajtót, mert félnek a 

változástól! Számukra Jézus még mindig 

csak egy kisgyermek, akit jézuskának hívnak és a jászolban van. 

Ők a megmentésre szoruló felebarátaink, akik felé vinnünk kell az Örömhírt. 

Örömhírt vinni most már nem csak Angyalok tudnak, mi is tudunk, sőt ránk van bízva, csak legyen 

helye Jézusnak a szívünkben és az otthonainkban. 

Őrizkedjünk a Laodíceai lelkülettől, mert a "Gazdag vagyok meggazdagodtam és nincs szükségem 

semmire" semmire sem visz, legfeljebb a pokolba. 

Az én karácsonyi imádságom ez: Atyám add, hogy minden ember szívében legyen hely Jézus számára. 

Az enyémben is, a miénkben is. Ámen 

Szeretettel: Lisztes András 
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Karácsonyi lázas készülődésünk közben, de jó volna, ha nem csak 

a családunkra, szeretteinkre gondolnánk, hanem személyesen 

meglátogatnánk legalább egy magányos embert vagy szegény családot. 

Ajándékunk mellett egy kis örömüzenetet is közvetíthetünk, vagy 

meghívhatjuk a gyülekezetbe. Nehogy úgy járjunk, mint Donát bácsi 

Balaton Zoltánné versében.  

Fakó Istvánné 

 

Dónát bácsi karácsonyi vendégje 
 

Egyedülvalónak bánat a társa. 

Zenél, fütyül a csend az üres lakásba’. 

Hiába nem szegény, az asztal is tele,  

Egyedül valónak íztelen étele. 

Öreg Dónát bácsi ezt nagyon érezte, 

Föld alatt pihent már mind, aki szerette. 

Térdein töltötte napjai nagy részét, 

Az Úrnak adta ő egész szívét, éltét. 

Álmatlan éjszakán könyörögve kérte, 

Hogy mielőbb jöjjön az Úr Jézus érte. 

 

Álmot látott egyszer, karácsony fele, 

Fényes angyal arcot, beszélgetett vele: 

Dónát, készülj fel, karácsonykor téged, 

Jézus meglátogat, Ő lesz a vendéged! 

Csak ennyit hallott és eltűnt rögtön álma. 

Sokáig töprengett azután magába’: 

Vajon igaz lenne? Ő eljönne hozzám? 

Nagy boldogság ült ki öreg Dónát arcán. 

Sohase várta így a karácsony estét. 

Folyton arra készült, ahogy tőle telt még. 

 

Türelmetlen aztán a napot számlálta. 

Mindennap kettőnek tűnt a hosszúságba’, 

Mígnem elérkezett karácsony szombatja. 

Dónátnak érzetét mindenki tudhatja. 

Felöltözött díszbe és az utcát leste. 

Megszólalt a harang is karácsony este. 

De a vendég nem jött, pedig minden várta. 

Szép fehér abroszon vacsora a tálba’. 

Ült a tűznél Dónát, semmi nesz a csendbe’. 

Egyszer valami az ablakot megverte. 

 

Ez Ő ugrik fel, az arca tűzben égett, 

Remeg a keze is az izgalom végett. 

Nyitja ki az ajtót s meglepődve látja: 

A falu elaggott, kolduló cigánya. 

-Eresszen be Dónát- kezdi a beszédet. 

-Megfagyok idekint a nagy hideg végett. 

Maga istenfélő. A Jézus nevében, 

Az ő születésén eresszen be, kérem! 

Az egyik sarokban valahogy meghálok, 

Mert beteg is vagyok, mert nagyon is fázok. 

 

Nem tetszett Dónátnak, de mégis megszánta. 

Ő nem ezt a koldust, az Úr Jézust várta. 

Helyet készít neki a tüzelő mellett. 

Meleg ételt is ad neki, vendég helyett. 

Köszöni a koldus, áldja minden léptét. 

Dónát még sokáig várta a vendégét,  

De, mert csak nem jött, hát elfújta a lámpát, 

És csalódott szívvel kezdte meg az álmát. 

Szomorúan, bántódva fordult a fal fele. 

Nem tetszett neki a koldus jövetele. 

 

Aztán megjelent az Úr Jézus álmába’: 

-Dónát! Hozzád mentem vendégségbe máma, 

És te nem fogadtál, csak úgy nehéz szívvel. 

Karácsonyi zsoltárt sem énekeltél el. 

Pedig azért mentem a koldus nevébe’, 

Hátha a keresztről beszélgetel véle. 

Hátha széppé teszed végső karácsonyát, 

Megmutatod neki bűne bocsánatát. 

Elmentem ővele és nem vettél észre. 

Még csak egy imát sem rebegtél el véle. 

 

Nehéz szívvel ébredt, ugrott ki az ágyból. 

A koldus akkor már elment a házból. 

Kirohant, kérdezte, s megtudta, hogy éppen 

Halva találtak rá most a faluvégen. 

Szomorú bánkódás, de késő, hiába! 

Egy drága alkalom, egy élet ment kárba. 

Szép lehetett volna a karácsony este, 

De Dónát a csodát nagyokban kereste. 

Nem tudta meglátni az égi vendéget, 

Az öreg koldussal, ki egyedül belépett. 

 

Mindig nagyot várunk, mindig messze 

szállunk, 

Amit az Úr ránk bíz, abból mit se látunk. 

Mit tettél Őérte, amíg Őtet vártad? 

Vagy az a fontos, hogy neked telt a házad? 

Az Úr Jézus hozzánk sokszor jön, mint 

vendég. 

Bár a kicsikben is Őtet felismernénk.
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70-75 éves visszaemlékezés 
Nagy hálával a szívemben emlékszem Jó Atyám megtartó 

szeretetére! Aki csodálatosan megtalált fiatalon. 1943-ban, 17 

évesen merítkeztem be. Katolikus családban nőttem fel. Egy 

menyegzőn betértem az imaházba, ami szigorúan tiltva volt. De 

nem maradt el a kegyelem. Az Úr Jézus szeretete nagyobb volt és 

megtartott hosszú éveken át. Hűségesen szerettem a közösséget, 

az imaórákat. Szerettem szavalni bizonyságtételként, amit szívből 

átéreztem! Most már csak az a vágyam, hogy készen legyek, amíg 

van feladatom a szívem utolsó dobbanásáig. A férjem 1938-ban 

merítkezett be. 1945-ben kötöttük össze életünket. A hosszú évek 

alatt is megtapasztalhattuk Istenünk áldó kegyelmét és szeretetét! 

Egyik legkedvesebb igeversem: 2 Korintus 4.15. "Mert minden 

értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék,és egyre többen adjanak 

hálát az Isten dicsőségére!" Végül egy vers, melynek minden sora 

mély bizonyossága életemnek! 

Hála és könyörgés 

Sámuel I. 7:12/b. „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” 

Zsoltárok 109: 1-5. „Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő 

szent nevét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett 

veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden 

betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és 

irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul 

ifjúságod, mint a sasé.” 

Zsoltárok 71:9 „Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az 

erőm, ne hagyj el!” 

Zsoltár 90: 12 „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs 

szívhez jussunk.” 

id. Bánszki Lászlóné és id. Bánszki László 

 

2013-ban jubiláló testvérek  
75. Bánszki László.  

70. Bánszki Lászlóné ( Horváth Mária ). 

 65. Buzás Mihályné (Czermann Lidia).  

55. Pálinkás Pál, Buzás János ( Somogyi u.).  

50. Meljan Jánosné (Szabó Szeréna)  

20. Motyovszki Zsuzsanna  

10. Czibula Mariann, Taligásné Rákosi Márti, Tenkelyné Karavacka Valentina, Tenkelyné Váradi 

Renáta, Zentai Ferencné, Rákosi Dávid, Tenkely Zoltán, Zeffer Frigyes 

 

Ádvent a Mirelite parkban 
Idén két alkalommal is koncertet adhatott énekkarunk az albertirsai Mirelite Parkban. 

Szeptemberben csak hallgatóként vettem részt,e jeles alkalmon,de felemelő érzés volt,hogy sétálgatva 

gyermekeimmel én is együtt dúdolhattam az ismert énekeket a testvérekkel. 

Nagyon sokan összegyűltek az emberek és érezhető volt az Isteni szeretet,a nyugalom, amely a 

környékre szállt. 

Ádvent első vasárnapján már én is együtt énekelhettem a testvérekkel a szebbnél-szebb adventi és 

karácsonyi énekeket. 

A hideg ellenére sokan összegyűltek városunkból ezen az eseményen is. 

Jó volt tolmácsolni, így az énekeken keresztül, mindazt, amit a jó Atya értünk tett és tesz,míg tart e 

földi életünk. 

Bízom benne, hogy a hallgatóság szívébe sikerült eljuttatnunk az Advent valódi üzenetét: 

„…és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” (Mt.1,21) 

Zeffer Orsolya 

EMLÉKEZÉS 
Uram, ha meg nem lellek Téged 

még ifjú évek hajnalán, 

éltem gondok,keserűségek, 

félelmek harca lesz csupán. 

 

De így a földi vak borúba, 

Ég fényét küldötted nekem. 

S láttam kezed ezerszer újra 

segíteni hűn,kegyelmesen. 

 

Erős Isten, ha nem lett volna, 

én gyönge,hogy szabadulok? 

A földre verve, megtaposva 

meg tán sosem gyógyulok! 

 

De nem, kezed lenyúlt énértem, 

és minden fáradtság,veszély, 

sasszárnyakat ragasztott nékem: 

könnyen repültem Ég felé.... 

 

S most, hogy látom öreg 

szemekkel, 

két hű kezed hogy hordozott: 

Ég harmatjával, szent Igével 

jó, s rossz napon megitatott: 

 

Tudom, ha eljő halálom is, 

fénylő hazába felvezet. 

Szelíd elalvás, édes álom. 

Paradicsomban ébredek! 
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Vendégek voltunk Rákoshegyen 
November 24-én az albertirsai és pilisi gyülekezetek szolgáló csoportjai eleget tettek a rákoshegyi 

testvérek hívásának. Az imaórán Czibula Zoltán presbiter testvér buzdította az összegyűlt testvéreket. 

A születésnaposok köszöntése után a gyermekek mondták el a megtanult igeverset, majd külön 

foglalkozásra mentek. A nap témája: Isten szeretete. Délelőtt Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor Isten 

végtelen szeretetéről, gondoskodásáról és áldásairól beszélt. 

Délután pedig az erre adott válaszunkról. Hogyan szeretjük viszont Istent, és milyen szolgálatokat 

végezhetünk hálánk jeléül? Ehhez kapcsolódtak a szolgálatok is: az énekkar énekei, a fiatalok közös 

szolgálatai, a versek, bizonyságtételek és zenei szolgálatok. A rákoshegyi testvérek közös ebéddel 

vendégeltek meg bennünket. Nagy élmény volt mindannyiunk számára ez a nap. Baráti, rokoni, lelki 

testvéri kapcsolatok elevenedtek meg. Jó volt szolgálni ebben az épületben, amely zsinagógából lett 

baptista imaház. Nagyon szép impozáns épület, jó az akusztikája is. 

Nekünk, nőknek különös élmény volt, hogy nemcsak a karzatról szemlélődhettünk, hanem aktívan 

szolgálhattunk, részesei lehettünk az istentiszteletnek egy zsinagógában. 

Nemeshegyi Zoltánné 

Paptamásiak látogatása Pilisen 
Várva várt alkalom volt a pilisi 

testvériségnek október harmadik 

hétvégéje, (bár előtte is kijutott a 

programokból: imaház átadás, 

hálaadók) erre a szombat-vasárnapra 

a paptamási fiatalokat és kísérőiket 

hívtuk, akik meg is érkeztek a 

délutáni órákban. 

Jó volt látni ezeket az életvidám, 

temperamentumos, szolgálatra és 

tettre kész fiatalokat, akik 

érkezésükkel, elhelyezkedésükkel, 

Istenünk dicséretére való 

készülésükkel, beszédükkel és még 

egymás közti fiatalos 

tréfálkozásaikkal is már akkor olyan lelki magasságba emeltek bennünket, akik vártuk őket, mint, 

amilyen nekik adatott. 

Ezen a lelki nívón sugározták üzenetüket számunkra aztán szombat esti szolgálataikban is énekeikkel, 

bizonyságtételeikkel, s így szólt az ige üzenete is, melyet ezen az estén Albert István Zsolt paptamási 

lelkipásztortól hallhattunk.  

Testvéreink az est további részét és az éjszakát a helyi vendégfogadó családoknál töltve kipihenhették 

a mozgalmas nap fáradalmait. Erre szükségük is volt, mert másnap is rájuk várt a szolgálat "terhe" már 

a délelőtti alkalmon is, ekkor Bányai István lelkipásztor hirdette felénk az örömteli üzenetet. 

Együtt ünneplésünk délután folytatódott mintegy beénekléssel (mindhárom alkalom így kezdődött), 

ahol együtt énekelhetett a fiatalokkal a gyülekezet régebbi és újabb énekeket. Ezek által minden 

korosztály felüdülhetett és felhangolódhatott a további szolgálatokra, melyek többféle módon 

közvetítették felénk a lélekemelő üzenetet. Kiemelkedő volt számunkra egy éneknégyes szolgálata, 

amit a végén meg is ismételtettünk, valamint egy zenei zseni Vura János áldásos közreműködése. 

Testvérünk, ahány hangszert meglátott mindegyiken tökéletesen tudott játszani, főleg a zongoránkból 

hozott ki olyan teljesítményt, ami jelentősen emelte az est fényét. 

Alkalmunkat ekkor is Bányai testvér igehirdetése zárta, megerősítve bennünk azt a sok lelki üzenetet, 

amit ezen a hétvégén átadtak számunkra 

Istentiszteletünk után még sokáig együtt maradtunk, énekelgetve, beszélgetve egymás hite által épülve 

és megerősödve. 

Amikor aztán eljött a búcsú pillanata olyan érzéssel álltam imaházunk ajtajában, hogy íme, milyen jó 

is a mi Istenünk, aki elküldte hozzánk paptamási "angyalait", hogy felhangolják lelkünket és áldásokat 

közvetítsenek felénk, így töltve be küldetésüket. Legyen Istené a dicsőség érte! 

Szilágyi József 
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Gyülekezeti konferencia Balatonföldváron 
A körzet gyülekezetei Pilis és Albertirsa testvérisége vett részt ezen az alkalmon november 8-10 

között. A fő téma a család és a gyülekezet volt. Nekem nagyon tetszett az a megfogalmazás, hogy 

családom a gyülekezet és a gyülekezet a családom. Nagyon életszerű ez a gondolat, mert nem lehet 

szétválasztani a kettőt, szorosan fonódik össze. Házasságra épül két ember, nő és férfi bensőséges 

kapcsolata. Ha szeretik egymást a szülők, akkor a gyermekek is jól fogják érezni magukat, és nagyobb 

lesz a biztonságérzetük is. A családi kapcsolat különbözik minden egyéb kapcsolattól pl: munkatársi, 

iskolai. Hogyan mutatjuk ki számunkra mennyire fontos, értékes ez a kapcsolat? Szeretetünket hogyan 

tudjuk kimutatni férj-feleség, szülő-gyermek, gyermek és gyermek felé? Heves? Visszafogott? 

Házasságban különböző temperamentumú ember köt szoros közösséget. Más neveltetésben 

részesültek és mások a genetikai tényezők, melyek mélyen belénk ivódtak. Múltunkat nem lehet 

megtagadni, társunkat fogadjuk el úgy, amint van, nem elvtelenül, inkább tényként. Tiszteletben 

tartom, amit a másik magával hoz. Saját családomat bírálhatom, de a másikét nem. I Kor. 13. Úgy 

gondolom, sokan ismerjük a szeretet himnuszát, így pontosan tudhatjuk belőle, mire képes a szeretet. 

Ez nem csak érzés, hanem szolgálatban és áldozathozatalban nyilvánul meg. Akkor harmonikus egy 

kapcsolat, ha szolgálok és ezt viszonzásul ugyanúgy megkapom. Megelőlegezett szeretet, melyben 

először én adok. Mire vagyok képes a családomért? Mit tudok értük eltűrni? Számomra tanulságos, 

ahogy a szeretet nyelvét öt pontban fogalmazták meg egyszer. 1; Elismerő szavak, a bátorítás és a jó 

szó szárnyakat ad, nemcsak a 

gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is. 

2; Minőségi idő, testben és lélekben. 3; 

Testi érintés. Akit soha nem simogattak 

meg, ő sem teszi. 4; ajándékozás, 

melynek igazi értékét nem mindig a 

nagysága adja. Ha egy kis dolgot őszinte, 

igaz szeretetből adnak, lehet nagyon 

étékes és becses. 5; szívesség, ami nem 

lenne kötelességem, de mégis 

megteszem. Vannak emberek, akik nem 

tudják, vagy nem merik kimutatni 

érzelmeiket. Ha módunkban áll és 

tudunk, segítsünk nekik. A gyülekezet 

hasonló a családhoz, de még változatosabb. Sok család és még több ember tartozik bele. Mindenki 

hozza neveltetését, öröklött hajlamait, jelenlegi élethelyzetét, ami lehet könnyű vagy éppen nehéz. 

Nagyon fontos, hogy őszinte szeretetből való odafigyeléssel közeledjünk egymáshoz, mert kivétel 

nélkül mindenkiben van valami jó. erősítsük és bátorítsuk a másik embert, hogy a benne lévő jó 

növekedhessen és naggyá nőhessen. Lelkileg egészséges családokból, egészséges gyülekezet lesz, 

abban a közösségben, mert, ahol jelen van az Úr, ott hatalmas erő van. Éljünk ezzel az erővel!  

Csoportos beszélgetéseink is voltak, ahol elmondhatta mindenki az igével kapcsolatos gondolatait, 

kéréseit. Közös imádkozással fejeződtek be ezek a beszélgetések. Éneklésre sok alkalom nyílt, amit 

hegedű, gitár és harmónium kísért. Csodálatos, amikor énekben eggyé válik a szívünk és így 

dicsőíthettük Istent. A vetélkedő, melyet a fiatalok szerveztek, igen tanulságos volt és egyben sok 

vidámságot is hozott. Arra a gondolatra jutottam, hogy még több igeverset kellene megtanulni kívülről 

és a pontos helyet is, ahol a Bibliában található. Szabadidőnkben egy érdekes dolgot figyeltem meg a 

madarakról. Ebéd után elkezdett fújni az erős szél, de ennek ellenére a vízpartra igyekeztem. Ahogy 

leértem, csalódás ért, mert két fázósan topogó sirályon kívül nem voltak madarak a parton. Úgy 

gondoltam, ha már itt vagyok, adok egy kis kenyérmorzsát ennek a kettőnek. Érdekes dolog történt, 

mielőtt felvették volna a morzsát hangos-éles ujjongásba kezdtek. Pár pillanat múlva 10-15 sirály 

jelent meg és meglepően közel jöttek, várták az ételt. Kicsit később jöttek a vadkacsák is, néhányan 

különösen szép tollazatúak voltak. Végül lassan, méltóságteljesen megjöttek a hattyúk, őket vártam a 

leg jobban. Amint elfogyott az eleség, megint eltűnt minden madár. Újból hárman maradtuk a parton a 

két fázós sirállyal. Lassan én is eljöttem csak a két madár maradt az őrhelyén, hogy feladatát ellássa. 

Egy kérdés fogalmazódott meg bennem: vajon én mindig azt teszem, amivel az én Uram megbízott? 

Hálás a szívem ezért a találkozóért és az áldásokért, amiben részem lehetett. 

Süveges Ágnes 
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Régió ifjúsági 
November 2-án az albertirsai ifjúság szervezte meg a soron következő közös ifjúsági alkalmat, amire a 

monori, pilisi, ceglédi és nagykőrösi ifjúságot hívtuk meg. Az alkalmat ezúttal is az Evangélikus 

Általános Iskola tornatermében kezdtük meg, amit szeretettel kaphattunk meg az Alberti Evangélikus 

Gyülekezettől. Egy kis testmozgás után az imaházban folytattuk az összejövetelt, amire még érkezett 

egy – két vendég, és így már közel negyvenen dicsérhettük a Jó Istent kegyelméért, szeretetéért. Az 

estét Nemeshegyi Zoltán igei gondolatai tették teljessé. A téma a helloween-i hiedelmek kialakulása, 

elterjedése a keresztény társadalomban. A gondolatsor végén volt lehetőség kérdésekre is. Az 

imádságokat követően még egy kis játék is belefért az időbe. Habár az ifjúságunk egy kicsit 

megfogyatkozott, de mégis ügyesen megoldottuk a szervezés különböző nehézségeit. Hálás vagyok az 

ifi munkájáért, és hálás vagyok a Jó Istentől kapott erőért. 

Süveges Zsolt 

Albertirsaiak Kispesten, Kispestiek Cegléden 
A Kispesti és az Albertirsai gyülekezet tagjai több istentiszteleten is örülhettek a viszontlátásnak. Több 

kapcsolódási pont is van a két gyülekezet között. A Kispestre 2013. áprilisában beiktatott 

lelkészcsalád, Mészáros Kálmán és Seres Leila is nagy szeretettel gondol mindig az Albertirsaiakra. 

Egy további közös szál jött létre akkor, amikor az egyik kispesti elöljáró, Bodó Krisztián bemutatta 

szíve választottját a gyülekezet előtt, Horvát Nórát, aki albertirsai származású. Nóra hosszas keresés 

után találta meg Istent és azóta, ahogyan ő fogalmazott, két kézzel kapaszkodik Istenbe. Nóra 

édesanyja, Szokola Erzsébet Albertirsán 

felnövekvő nemzedékeket tanított az általános 

iskolában, többek között a cikk íróját is. Nagy 

megbecsüléssel figyeltük azt a változást, amivel 

Liza néni Istenhez fordult az utóbbi években és 

hitéről bátran tanúságot is tett. A gyermekeknek 

Istenről is tart az iskolában foglalkozást. Liza 

néni és Nóra a nyáron már a kispesti gyülekezet 

által szervezett gyermekhéten is kivették a 

részüket a gyermekek tanításából.  

Mivel hitükről tanúságot tettek, szerették volna 

a bemerítésben való részvétellel is követni az Úr 

Jézust. Kispesten kérték a felvételüket a 

gyülekezetbe. 2013. június 30-án az albertirsai és a kispesti gyülekezet tagjainak és az énekkarnak a 

részvételével került sor anya és lánya hitvalló keresztségére, ami lélekben nagyon felemelő, 

örömünnep volt.  

Délután tovább folytatódott a két gyülekezet találkozója, most már az énekkar és albertirsai szolgálók 

verseivel, énekeivel. Czibula Istvánné Jutka néni vezényelte az énekkart és Tóka Szabolcs 

orgonaművész is jelen volt egész nap.  

2013. szeptember 20-án menyegzős istentiszteleten találkozhattunk újra az albertirsai-pilisi 

testvérekkel: Bodó Krisztián és Horvát Nóra esküvőjén. Öröm látni azt testvéreink és a saját 

életünkben is, hogy Isten hatalma milyen nagy, és aki rábízza magát, az menedéket talál az élet 

viharaiban. Dicsőítjük Istenünket ezért.  

Még egy szép eseményről feltétlenül szeretnék beszámolni: A Jutasi család is szorosan kötődik az 

albertirsai gyülekezethez. Balázs felesége, Jutasiné Klein Kitti vezetésével egy lelkes ökumenikus 

kórus működik lassan két éve Cegléden. 2013. november 10-én délután „Több erőt!” címmel tartották 

koncertjüket telt ház előtt és nagy sikerrel a Cegléd-Nagytemplomi Református Gyülekezeti házában. 

Dr. Mészáros Kálmán kispesti lelkipásztor volt a vendégük, aki arról beszélt, hogy honnan kaphatunk 

több erőt, több szeretetet, mint ahogyan a koncert címadó dalában is énekelte a kórus. Az erőnk forrása 

már nem a saját tartalékainkból, hanem Istentől jön. A reményre és a jó hírre égető szükségük van az 

embereknek. Az Úr Jézusba vetett hit és bizalom adhat egy egész élet küzdelmeiben kifogyhatatlan 

erőt, a halálon túl pedig reménységet az Istennel való találkozásra és üdvösségre.    

Kívánjuk, hogy még sok bemerítési vagy menyegzői ünnepen illetve koncerten és evangélizáción 

találkozzon a két gyülekezet és építsük a testvéri kapcsolatokat a jövőben is. Isten áldását kívánjuk! 

Szeretettel: Mészárosné dr. Seres Leila 
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Búcsú Somogyi Margit testvérnőtől  
2013. szeptember 27-én Szigetszentmiklóson, testvérei, 

rokonai, ismerősei és barátai, a gyászoló szigetszentmiklósi 

és albertirsai baptista gyülekezet jelenlétében búcsúztunk 

Mancika nénitől. A vigasztalás igéje Lukács Tamás 

lelkipásztor tolmácsolásában az Apostolok csel. 9: 36-42. 

igeversek alapján Tábita (Dorkász) haláláról és 

feltámadásáról szólt. Arról a nőtestvérről, akinek az élete nem 

maga körül forgott, hanem mások gondját viselte a szívén. 

Ruhákat varrt, ingeket adott a nélkülözőknek, alamizsnát 

osztott. Kétezer évvel később ugyanaz az ige. Egy segítő, 

másokért élő nőtestvér elköltözött. Isten hazahívta, most 

búcsúzunk, de hisszük, hogy lesz találkozásunk. Hiszünk a 

feltámadásban, hisszük, hogy van folytatás. A sírnál az I. 

Thess. 4. 13-18. igeszakasz felolvasásával hívta fel a 

gyászolók figyelmét az Úr a feltámadás tényére, óvva az e 

téren gyakori tudatlanságtól, és az abból fakadó 

reményvesztettségtől.  

Testvérünk 1926. április 20-án született Budapesten, 

Somogyi Mihály és Bodó Margit házasságából, mint első 

gyermek. E házasságból még két testvére született. Margit 11 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. 

Édesapja második házasságából még öt gyermek született.  

87 és fél évet kapott a földi küzdelemre és 2013. szeptember 21-én az élettel betelve, jó vénségben 

hagyta el a földi pályát, ahogy ezt a Biblia mondja Ábrahámról, Dávidról, Jóbról is. Élete utolsó 

idejében szerető húga, Éva gondoskodott róla Albertirsán. Mancika néni (ahogy hívtuk Őt), fiatalon 

meghallotta Krisztus hívó szavát és 1941. augusztusában bemerítkezésével bizonyságot tett a 

Krisztusba vetett hitéről. Gábos Imre testvér merítette be a Dunában. Számviteli főiskolát végzett és 

mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. Életét egyedül élte. Soha sem ment férjhez. De egyedüllétét 

mások szolgálatára hasznosította. Sokáig volt a gyülekezet könyvterjesztője, és iratmissziót is végzett. 

Nagy szeretettel fordult a nélkülözők felé, és kész volt segíteni úgy is, hogy sokszor magának már 

szinte nem is maradt semmije.  

Lukács Tamás  

 

Hálaadással emlékezem Margitka nénire, egyedül Istennek adva a dicsőséget mindenért. Úgy 

ismertem meg Őt, mint egy vidám, melegszívű, Jézus szeretetét hordozó testvérnőt. Évikével együtt 

gyakran látogatták idős édesanyámat. Jól emlékszem az első látogatásra – nem sokkal az albertirsai 

gyülekezetbe érkezésük után. Nagyon hamar egy hullámhosszon voltak anyukámmal a beszélgetésben, 

az együtt éneklésben és a zenélésben. A következő látogatáskor már Margitka néni is boldogan hozta a 

szép új mandolinját és együtt zenéltek, örömmel dicsőítették az Urat. Ahogy megérkezett hozzánk, 

rövid időn belül vidámság töltötte be a szobát. Hogy egyedüllétét mások szolgálatára hasznosította, ezt 

személy szerint is átéltem, amikor Barnabás fiam esküvője volt. Szívesen és önzetlenül vigyáztak 

édesanyámra egész nap azért, hogy én azon a napon szabad lehessek. Később azonban megváltozott 

valami, s én látogattam Margitka nénit. A mosolygós arc egyre halványabb lett, az ének az ajkán egyre 

halkabb lett, de a bizonyosság, hogy érdemes volt 

az Úrnak szolgálni, tisztán látható volt. Margitka 

néni – hitünk szerint – már a mennyei otthonban 

énekli gyönyörű hangján az általa oly kedves és 

sokat énekelt éneket: „Pirkad már, virrad már, 

hozsánna! Egyhamar tündököl a dél: és lesz a 

föld Krisztus országa: Béke, szeretet és fény.”   

Emléke legyen áldott, és szerény, hűséges élete 

pedig követendő példa mindannyiunk számára. 

Bánszki Jánosné 
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Kedves Szeretteim!  

 

Amint jól tudjátok, közeledik a 

születésnapom. Megtiszteltetés 

számomra, hogy minden évben 

ünnepséget rendeztek, és úgy tűnik, ez 

idén is így lesz. Nagyon sok ember 

vásárol sokat, rengeteg a külön erre az 

alkalomra szóló rádió- és TV-műsor, 

hirdetések, reklámok, és a világ 

minden pontján arról beszélnek, hogy 

születésnapom egyre közeledik. Igazán 

nagyon jó érzés tudni, hogy legalább 

egyszer egy évben sok ember gondol 

rám. Amint tudjátok, a 

születésnapomra való emlékezés sok 

évvel ezelőtt kezdődött. Az első időkben még úgy tűnt, hogy az emberek értették, és hálásak voltak 

mindazért, amit értük tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát 

az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik 

magukat, de valójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik a valódi jelentőségét az ünnepnek. 

Emlékszem, az elmúlt évben is hatalmas lakomát rendeztek a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele 

volt ízletes ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen díszített helyiségekben sok-sok 

gyönyörűen becsomagolt ajándék várta gazdáját. És tudjátok, mi történt? Meg sem hívtak! Pedig én 

voltam az ünnepség díszvendége – mégsem küldtek meghívót. Miattam volt az egész összejövetel, a 

sok dísz, és minden egyéb, és amikor maga az ünneplés elkezdődött, én kívül maradtam, bezárták 

előttem az ajtót. Pedig be akartam menni, velük lenni, együtt ünnepelni... Habár az igazság az, hogy 

mindez nem lepett meg, hiszen az elmúlt néhány évben sokan bezárták előttem az ajtót.  

Mivel pedig nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, hogy titokban megyek be, minden zaj nélkül, és 

csendesen megállok az egyik sarokban. Mindenki nagyon jól érezte magát, ittak, ettek, beszélgettek, 

vicceltek, nevettek, és hatalmas jókedvük volt. Egyszer csak belépett a szobába egy nagydarab, kövér, 

piros ruhás, fehér szakállas ember azt kiabálva: HO-HO-HO. Leült egy díványra, a gyerekek pedig 

rohangáltak hozzá: Télapó, Télapó! – mintha ez az egész ünnepség róla szólt volna. Aztán az emberek 

körülállták a karácsonyfát, és átölelték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem nem ölelt át 

senki. Aztán nagy várakozással elkezdték osztogatni, és csomagolni az ajándékokat. Végül minden 

elkelt, és néztem, vajon nekem van-e valami - de nem, én nem kaptam semmit. Te hogyan éreznéd 

magad, ha a születésnapodon mindenki kapna ajándékot, csak éppen te nem? Megértettem, hogy 

nemkívánatos személy vagyok saját születésnapom emlékünnepén, és csöndesen elhagytam a 

helyiséget. És tudjátok, ez minden évben rosszabb és rosszabb. Az embereket csak az étel, ital, 

ajándékok, összejövetelek érdeklik, és alig néhányan emlékeznek rám. Pedig én annyira szeretném, ha 

ezen a karácsonyon beengednének engem az életükbe! Nagyon szeretném, ha felismernék a tényt, 

hogy több mint kétezer évvel ezelőtt azért jöttem el erre a világra, hogy megmentsem őket. Csak 

annyit szeretnék, hogy ezt teljes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe.  

Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra való tekintettel, hogy jó néhányan tudjátok az 

ünnep igazi értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját ünnepséget: látványosat, hatalmasat, amilyet 

soha senki még elképzelni sem volt képes. Most még dolgozom rajta. Már küldöm a meghívókat - Te 

is kaptál már, személyesen. Remélem, észrevetted a sokféle invitálás között, s nem dobtad el? Kérlek, 

feltétlenül jelezz vissza, részt akarsz-e venni az örömünnepemen, foglalhatok-e egy helyet a 

számodra? Beírhatom-e a nevedet aranybetűkkel a vendégkönyvembe? Az ünnepségemen ugyanis 

csak azok jelenhetnek meg, akiknek nevei ott szerepelnek. Sok vendéget várok. Akik elvesztették vagy 

eldobták a meghívókat, el sem jönnek – kár értük! Akik nem válaszolnak a meghívásra, azok hiába 

jönnek, nem lesz helyük, kívül maradnak. Nagyon lesújt minden ilyen elmaradás... Kérlek, készülj és 

válaszolj, mert így, amikor mindent előkészítettem, te is részese lehetsz az én csodálatos 

ünnepségemnek. A találkozás reményében szeretettel üdvözöllek:  

Jézus Krisztus  

(Egy amerikai írás az internetről) 
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SÁFÁR  2013. December 

 

 
Sziasztok kicsik és nagyok! 

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

Jó szórakozást hozzá! :D 

Rajzpályázat:  
Jézus születése 

Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várom a megfejtéseiteket: Zsolti 
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Az igazi szeretet  
Az 1. Korinthus 13 karácsonyi változata  

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 

harangocskákkal díszítem fel, de a családom iránt nincs bennem 

szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában 

fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes 

ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt 

készítek elő, de a családom iránt nincs bennem szeretet, nem 

vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhán 

segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, 

és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de az emberek 

iránt nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 

díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban 

éneklek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem 

meg, miről is szól a karácsony. A szeretet barátságos az idő szűke 

ellenére is. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a 

házastársát. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje 

gyermekét. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól 

kiválasztott karácsonyi porcelán és hozzáillő asztalterítő van. A 

szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 

hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is 

valamit, hanem örömmel ajándékozza meg azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent 

elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok 

tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.  

 

A ceruza öt értéke   
A gyermek nézte a nagyapját amint levelet ír. Egy adott pillanatban 

megkérdezte tőle: 

- Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam 

szóló történetet írsz? 

Nagyapja félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt mondta 

unokájának: 

- Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel 

írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor megnősz. 

A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset 

nem látott rajta. 

- De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam! 

- Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának öt értéke van, amit ha sikerül 

megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal. 

Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de soha nem feledd,hogy létezik,egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a 

kezet Istennek nevezzük és Ő vezet mindig kívánsága szerint minket. 

A második érték: Időnként abba kell hagynom az írást, hogy meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés 

fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, 

mivel ezek tesznek jobbá téged. 

A harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy kitörüljük azt, ami téves. Meg 

kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot, nem jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb az, hogy 

megmaradjunk az igaz, egyenes úton. 

A negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy külső formája a fontos, hanem a benne lévő grafit. 

Ugyanígy gondozd azt, ami benned történik. 

És végül, az ötödik érték: Mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életedben, 

nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden tettedet tudatosítani. 

Forrás: Internet 

ELJÖN AZ ÚR NAGYON 

HAMAR 

S F. J. Garlock Ford.: Mikes Attila 

Eljön az Úr nagyon hamar, 

Várd őt híven éjjel, nappal. 

Minden órán imádkozzál, 

Légy erős, tarts ki még, hogy 

megállj! 

 

Közel az Úr, már nincsen sok idő, 

Talán ma még Megváltóm 

visszajő. 

Közel az Úr, az égi nagy Király. 

Hűséges légy, türelemmel, 

virrasztva várj! 

 

Hogy mikor jő, én nem tudom, 

De életem reá bízom. 

Felhők között, ha megjelen, 

Urammal leszek én szüntelen. 

Közel az Úr .... 
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Ünnepi programok: 
Dec. 25-én  délelőtt és délután ünnepi karácsonyi 

Istentisztelet 

Dec. 26-án  délelőtti ünnepi Istentisztelet 

 

Kedves Sáfár-olvasók! 

Bár nem sok visszajelzés érkezett kérdőívünkre, de mindegyiknek 

örülünk. Van, aki csak annyit írt rá, hogy köszönöm a fáradozást! 

Jól esett olvasni. 

Az első kérdés az volt: Mennyire elégedett a lappal? 1-5-ig 

terjedő skálán osztályozták munkánkat. Négyes és ötös 

osztályzatokat kaptunk. Ez azt mutatja, hogy lehet még javítani 

az elégedettségi szinten. Arra, hogy "Szükség lenne-e formai 

változtatásra", a válaszok egybehangzóan: nem. Szükség lenne-e 

új téma bevezetésére, két igen válasz érkezett, mely szerint 

megtapasztalások és átélések közlésére lenne szükség. Volt, aki 

azt vetette fel, hogy lehetne egy-egy témában sorozatot indítani, 

riportokat készíteni, vagy "ismerős arcok" rovatot indítani. Milyen arányban legyenek írások 

gyülekezet tagjaitól és milyen arányban érdekes témák könyvekből, internetről, a válaszadók azt 

látnák jónak, ha 60-90%-ban lennének a gyülekezeti tagok írásai és 10-30% arányban könyvekből, 

internetről átvett cikkek. Hogyan történjen a cikkírásra való felkérés? /Személyesen, vagy önként 

jelentkezés alapján/. Egyenlő arányban javasolták mindkettőt, ami azt jelenti, hogy mind a két 

módszer jó. Mennyi idő kell egy cikk megírására? Volt, aki azt válaszolta, hogy neki személyesen van, 

amikor 1-2 nap is elég, de előfordult, hogy két hetet is töprengett rajta. A többiek 1-2 hetet javasoltak. 

Javaslatom az újsággal kapcsolatban: van, aki azt javasolta, hogy többen szerkesszék és több 

bizonyságtétel legyen benne. 

Minden megosztott véleményt köszönünk. Ígérjük, hogy átgondoljuk a javaslatokat, és bizonyos 

változást már a következő számban tapasztalnak az olvasók. Köszönjük a segítséget! 

Szeretnénk gyülekezetünk lapját még elérhetőbbé tenni és minden megjelenő lapszámot PDF 

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

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

safarlap@gmail.com-ra jelezze! 

Szerkesztők 

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:  Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor 

Főszerkesztő:  Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

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

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

Telefon:  06 20 886 0205 

Email:   safarlap@gmail.com 

Te mit tennél? 

Ha lenne egyetlen fiad, 

S szeretnéd őt nagyon, 

Oda tudnád-e adni, mondd, 

Egy hideg hajnalon? 

 

Engednéd-e, hogy jászolágy 

Várja bölcső helyett, 

Hogy istállóban, állatok 

Közt kapjon fekhelyet? 

 

Hagynád-e, hogy ha gőgicsél, 

Más lesse el szavát, 

Más fogja párnás kiskezét, 

Tükrözze mosolyát? 

 

Tűrnéd-e, hogy a munka, a gond 

Korán megtörje őt, 

Hogy esztelennek csúfolják 

Egy nagy tömeg előtt? 

 

Végignéznéd-e kínjait 

Az átkos durva fán? 

Hallgatnál-e, ha felkiált: 

„Mért hagytál el, Atyám?” 

 

Az Isten érted tette ezt! 

Jöjj, hajts térdet, fejet, 

És alázattal, boldogan 

Ismerd el, hogy szeret! 

 

Iványi Tiborné 

mailto:safarlap@gmail.com-ra

