
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10. 
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                                                      Gondolatok gyermeknapon 
                                  „Fiainkkal és leányainkkal megyünk” /” Mózes 10, 9./ 

A mottóul szolgáló igevers-részlet Mózes bátor kijelentéséből való. Fáraó az egyre súlyosbodó csapások 

terhe alatt már hajlandó lett volna elengedni a felnőtteket, hogy áldozzanak Istenüknek, de gyermekeiket 

mintegy zálogul le akarta foglalni. Ekkor hangzott el az 

alkudozást nem tűrő program: „Fiainkkal és leányainkkal 

megyünk”. 

Hiszem, hogy a hívő ember számára a Gyermeknap nem 

kötelező vagy ajánlott műsorszám, hogy azután ezt is 

letudva fontosabb dolgokkal foglalkozhasson, hanem 

emlékeztető a gyermekek iránti felelősségre. Sokkal inkább 

hasonlítható ahhoz, amikor a kamerát ráirányítják néhány 

másodpercre, egy célra, kinagyítják a képet, de azután látjuk 

a tágabb környezetet újból, amelyben elhelyezkedik, 

tevékenykedik a riport alanya. 

A naptárban az Anyák napja /május első vasárnapja/ és a 

Pedagógusnap /június első vasárnapja/ közt helyezkedik el a 

Gyermeknap /május utolsó vasárnapja/. Szülők és nevelők 

közt menetel a gyermek az év háromszázhatvanöt napján, s 

most egy napra rájuk irányítjuk a figyelmet. Vajon nem 

veszítettük el őket a hétköznapok forgatagában, mint a gyermek Jézust földi gondviselői? Elveszíthetjük 

őket, ha gyorsabban lépkedünk, mint ahogy ők tudnak jönni, de úgy is, ha a mi lépteink lassulnak le. S a 

legszörnyűbb, ha úgy veszítjük el őket, hogy fogjuk a kezüket, de figyelmünk, gondolatunk egészen máshol 

jár. Ők is megszokhatják, hogy csak testben vannak mellettünk, de lélekben nem, s csak az alkalmas 

pillanatra várnak, hogy „önállósítsák” magukat.  

Pedig a gyermekek „menet közben” taníthatók és nevelhetők leginkább. A direkt leckék - „most leülsz és 

idefigyelsz!” vagy „most megnevellek”,- kevésbé hatásosak. Gyermekeimnél tapasztaltam, hogy például 

verset tanulni is óvodába – iskolába menet lehet legjobban. De az élet dolgaira is így taníthatók 

legkönnyebben. Hiszen ilyenkor ők kérdeznek /és teljes figyelmüket összpontosítják a kérdezettre/: Mi ez? - 

Mi az? – Ez hogy működik? – Az mire való? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel ostromolnak minket. 

Ilyenkor döbbenünk rá, hogy milyen keveset tudunk. 

Az ószövetséges népnek nemcsak a fogságból szabadulóban kellett fiaikkal és leányaikkal menni. A pusztai 

vándorlás vége felé is ezt az utasítást kapták: „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma 

parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, 

akár lefekszel, akár fölkelsz! /5 Mózes 6, 6-7./. 

Mikor volt Gyermeknap Izraelben? Ahol megfogadták Isten parancsát, ott mindennap Gyermeknap is volt. 

Úgy gondolom, ha az „időalagútban” idehozhatnánk egy akkori gyermeket, nem cserélne azzal, akinek egy 

napba akarják sűríteni egy év szeretetét. Drága ajándékokkal és édességekkel akarják ellensúlyozni egy 

esztendő minden keserűségét, mely amiatt gyűlik össze sok gyermekben, mert nincs, aki meghallgassa apró 

örömeit, gondjait és megossza vele saját élete terhét olyan mértékben, ahogy a gyermek is megértheti s – 

bármily hihetetlen – olykor segíthet is.  

A szülő megtanulhatná, hogy nem kell mindent olyan halálosan komolyan venni /mellre szívni/, ahogy 

Túrmezei Erzsébet írja egyik versében: „Sokkal, de sokkal boldogabbak lennénk, ha mindent gyermekibben 

vennénk.”.                                                                                                          Folytatás a következő oldalon 
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Ők, a gyermekek pedig szinte észrevétlenül /zökkenőmentesen/ találkoznának a valós élettel, de az 

Isteni gondviselés valóságával is. Gyülekezeti gyakorlatunkban bevált, hogy gyermekeinkkel együtt 

jövünk az imaházba, és velük járjuk a hit útját is. Arra is volt már példa, hogy a vasárnapi iskolába 

járó gyermek hívta el szüleit a közösségbe, s azok ilyen módon gyermekük által lettek hívőkké. Jól 

tesszük, ha már piciny koruktól fogva magunkkal hozzuk őket, de ne felejtsük el, hogy a gyermek-

vezetőknek a gyermek lépéseinek tempóját kell felvenni. Nem elég csupán együtt eljönni az imaházba. 

Az iskola sem azért van csupán, hogy odamenjünk és hazajöjjünk. /Ha csak azért lenne, akkor minden 

diák nagyon szívesen járna iskolába./ Az iskola azért van, amit ott tanulunk, és alkotó módon 

beépíthetünk gyakorlatunkba. A gyülekezet is azért van. 

Szülők! Nagyszülők! Az imaházból hazafelé menet miről beszélgettek gyermekeitekkel, 

unokáitokkal? Meg szoktátok-e kérdezni, hogy mit értettek meg, vagy mit nem értettek meg az 

igehirdetésből? Él-e bennetek a jézusi vágy: „Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én 

vagyok, azok is velem legyenek”? /János 17, 24./ 

Nemeshegyi Zoltán 

„Öröm van a mennyben...” 
Hangzik az ének a gyülekezeteink legnagyobb ünnepén, a bemerítésen. Pünkösd vasárnapján, május 

19-én gyülekezetünkben is nagy volt az öröm, mert négy fiatal hozott egy életre szóló döntést Jézus 

Krisztus mellett: Czibula Adrienn, Czibula András, Németh Mirjám és Zeffer Orsolya. Mindnyájan 

elmondták, Isten mindig is életük része volt, hiszen keresztény családban nevelkedtek. Ám időről 

időre szembesültek azzal, hogy ez még nem elég ahhoz, hogy üdvösséget nyerjenek. Hála legyen 

Istennek azért, hogy erre a döntésre vezette őket.  

Ezen a meghitt és csodálatos alkalmon Nemeshegyi Zoltán, gyülekezetünk lelkipásztora a bemerítés, 

Sinkovich Sándor, csepeli lelkipásztor pedig az igehirdetés szolgálatát végezte. A négy fiatalnak 

először Czibula Zoltán kívánt sok erőt és kitartást 

erre az útra, amelyen elindultak. A családok részéről 

Zeffer Ruben, Németh Tibor, Majtényiné dr. Czibula 

Judit és Czibula Mariann mondott néhány kedves 

szót. A bemerítkezők örömében az albertirsai, pilisi, 

monori és csepeli ifjúság is osztozott, akik 

énekekkel és igékkel köszöntötték őket. Végül a sort 

Szilágyi József, a pilisi és ifj. Mucsi Gyula, a csepeli 

gyülekezet vezetőinek jókívánságai zárták. 

Az imaház teljesen megtelt az ünneplő 

gyülekezettel, amely nagy örömmel töltött el 

bennünket, hiszen a bemerítkezők boldogsága az 

egész gyülekezet boldogsága. Kimondhatatlan hálát érzünk Isten felé ezért a gyönyörű alkalomért, 

mert ők négyen „...megtérve hazaérkeztek...” 

Czibula Mariann 

Megtérési történetek 
Sohasem volt számomra ismeretlen Jézus Krisztus. Görög katolikus vallásba születtem, a szokások 

szerint még csecsemő-koromban megkereszteltek, hittan órákra jártam, elsőáldozó is voltam. 

Szüleimnek köszönhetem, hogy már gyermekként az imádkozást is gyakorolhattam a családban. Drága 

nagymamám szép példa volt előttem, akit sokszor láttam imádkozni a kis fonott székében. Szép 

emlékek ezek! Az idő telt, egyre nagyobb lettem, rájöttem, hogy a vasárnapok egyformákká váltak, de 

szüleim kérésére 18 éves koromig, „amíg ők parancsoltak”, eljártam Isten házába, viszont igazán 

emlékezetes vasárnapjaim nem voltak. Elszomorított, hogy sok hívő ítélkezni, pletykálni vagy éppen 

aludni járt az Úr házába. 

22 éves koromban Budapestre kerültem az első munkahelyemre. Szépen lassan kialakult minden. Igaz, 

úgymond magamra maradtam, távol a szeretteimtől és egy egészen más világba csöppentem, de 

kialakult az életem. Önállóan oldottam meg dolgaimat, saját keresetem volt, és kerestem a társamat. 
2003-ban ismerkedtem meg Frigyessel, ez után kemény másfél év következett, amit nevezhettünk volna „se 

veled, se nélküled” kapcsolatnak is. Egyénileg mindketten elképzeltük, hogy milyen is legyen egy 

kapcsolat, de egy valamiben nem jutottunk dűlőre, és az a vallásunk különbözősége volt.  
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Sokat beszélgettünk erről a témáról, és az idő múlásával sikerült rendezni gondolatainkat, hibáinkat, 

félreértéseinket. 

2005. szeptember elsején Frigyes, legnagyobb meglepetésemre elém állt és egy igeszakasz kíséretében 

megkérte a kezemet. Ebben az évben, még eme nagy esemény előtt, volt egy nagy mellkasi operációm, 

amikor is igazán megérezhettem az ima erejét, és azt, hogy Isten mindig velem van, erőt ad, és ha 

hittel bármit kérek Tőle, Ő azt megadja. Ézsaiás 43, 5: „Ne félj, mert én veled vagyok!” Egy 

barátnőmtől kaptam egy igekártyát, ezzel az igeverssel. Nagyon nagy erőt adott Isten szava, innentől 

az életem részévé vált az Úr, megtapasztaltam szeretetét és gondviselését. Átsegített próbákon, a szép 

életeseményeken: így esküvő, telek-vásárlás, házépítés, gyermek-várás.  

2007 karácsonya nagyon emlékezetes számomra, mert az igazi nagy felismerés, hogy bűnös vagyok, 

ekkor történt az életemben. Csak ültem az imaház padsorai között és nagyon megszégyenültem az 

igehirdetés alatt, mert addig is tudtam a jó Atyáról, tapasztaltam, hogy Ő mindig velem van, és 

megszégyenültem, mert rájöttem, hogy egy valamivel én is tartozom neki, hogy életemet az Ő kezébe 

tegyem le, és újjászületve az Ő gyermekeként éljek tovább. 

Zeffer Orsolya 

 

Hívő családban nevelkedtem. Kiskorom óta volt bennem egy folyamatos érdeklődés Isten iránt. 

Mindig szerettem meghallgatni a nagypapámat, anyukámat, amikor a bibliából mesélt nekem 

történeteket. 

Ahogy idősebb lettem, több ifjúsági konferencián éreztem, hogy Isten döntésre hív. Többször 

előrementem az előrehívásoknál, de nem tudtam magam teljesen elkötelezni. A Gimnáziumban 

megváltozott az érdeklődésem és hamar hatalmába kerített a mostani „bulizós” fiatalság életvitele. 

Több éven át próbált ezzel megkötözni a sátán, amíg az Észak-amerikai Baptista Szövetség 100 éves 

jubileumára kiutaztunk Kanadába. Ott a sok jó dolog mellett, sok negatív hatás is ért. Például 

kiraboltak, és az útlevelem hiánya miatt le akartak tartóztatni. Utána én tovább maradtam, mint a 

Magyarországról érkező csoport és nagyon egyedül éreztem magam. Magányomban újra elkezdtem 

Bibliát olvasni és a jó Isten több igeverset is helyezett a szívemre, de egy különösen megérintett: 

„Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek 

pedig, még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél 

értékesebbek vagytok.”/Máté 10, 29-31./ Magyarországra érkezve nagyban változtattam az 

életvitelemen. Eltávolodtam régi barátaimtól, de itt Irsán újakat találtam. Azóta is a jó Isten 

folyamatosan tanított arra, hogyan kell az Ő útján járni, mert például az elején úgy gondoltam, hogy 

több minden még bele fér a hívő életbe, de később rá kellett jönnöm, hogy nem járhatok egyszerre két 

úton. 

Németh Mirjám 

 

Hívő családban nőttem fel és az Albertirsai Baptista Gyülekezetben. Jártam bibliakörre és mindig is 

tudtam, hogy Isten létezik és szeret minket annyira, hogy Fiát, Jézus Krisztust adta értünk, hogy 

örökéletünk legyen. De számomra 2008-ban vált ez igazán fontossá, amikor Tahiban táboroztam. Az 

egyik esti alkalmon megkérdezték, hogy ki szeretne Jézus barátja lenni, mert most van rá alkalom, 

hogy befogadjuk Őt a szívünkbe. Bennem akkor megindult valami. Éreztem, hogy ki kellene mennem, 

de nem mertem. Majd később a barakkban a szobavezetőmnek elmondtam, hogy én szeretnék Jézus 

barátja lenni, így együtt imádkoztunk, és behívtam Őt a szívembe. Nagyon nagy öröm volt bennem, és 

a családom szívében is. 

Azután eljött a szeptember, bekerültem a Gimnáziumba, új környezet, új emberek, és egy kicsit alább 

hagyott a lelkesedésem. Éppen a kamaszkoromat éltem és mindig más dologgal voltam elfoglalva, és 

azokat helyeztem előtérbe, úgy gondoltam, én még ráérek a bemerítkezéssel. Teltek az évek, eljártam 

ifjúsági konferenciákra, táborokba. Valamit Isten mindig munkált a szívemben, de soha nem mertem 

továbblépni, mert egy visszahúzó erő mindig volt. Több mint félévvel ezelőtt Isten ráébresztett arra, 

hogy ez a saját üdvösségem, és nincs mire várjak. Lépnem kell tovább, haladnom kell a 

megszentelődés útján. Mikor Zoli bácsi hirdette, hogy lehet törekvők órájára járni, elhatároztam, hogy 

én is szeretnék járni, szeretnék bemerítkezni, szövetséget kötni Istennel, a gyülekezet tagja lenni, és 

beállni a közös szolgálatba. 

Czibula Adrienn 
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Szeretném elmondani megtérésem történetét, azt, hogy ma miért is állok itt. Talán vannak olyanok, 

akik nem ismernek, ezért gondoltam fontosnak megemlíteni, hogy a család ahol felnőhettem Istenfélő, 

rendszeresen imaházba járó, Istennek szolgáló életet élő család. Ezt az odaadó példát láthattam 

születésemtől fogva, amiért nagyon hálás vagyok. Úgy nőttem fel, hogy rendszeresen jártam az 

imaházba, a szolgálatokból is folyamatosan kivettem a részemet, ott voltam a gyülekezeti 

eseményeken. Mindig hittem azt, hogy Jézus Krisztus az egy igaz Isten egyszülött fia, aki azért jött a 

földre, hogy nekünk örök életünk legyen, de mégsem kerestem Őt. 

A 90-es évek vége felé László Gábor gyülekezetünk akkori lelkipásztora törekvők bibliaóráját tartott, 

amikre én is jártam rendszeresen. Ez idő alatt végigbeszéltük a Baptista hitvallás pontjait, választ 

kaphattunk kérdéseinkre. 

Sajnos ez az érdeklődésem megszakadt 2000-ben, amikor 

elkezdtem a szakközépiskolát. Jézus követése és a megtérés 

helyett olyan dolgok lettek számomra fontosak, mint az új 

osztályba való beilleszkedés. Ez egy új életfelfogást hozott 

számomra, hiszen hasonlítani akartam osztálytársaimra. 

Elkezdtem dohányozni, barátaim rossz szokásait átvenni. 

Többször nem voltam jelen az iskolában mikor dolgozatok-

témazárók voltak, így a tanulmányi átlagom több tantárgyból 

is rossz lett, ezért átkerültem az iskola szakképző intézetébe. Szakma megszerzése után egy nappali 

szakközépiskola gimnáziumi tagozatába vettek fel, amit két év múlva 2007-ben sikeresen el is 

végeztem. Az iskola elvégzése után már nem tartottam kapcsolatot a volt osztálytársakkal és az akkori 

barátokkal, és a világi szenvedélyektől-szokásoktól is végleg megszabadultam. Annak ellenére, hogy 

nem kerestem Istent, Ő mindvégig mellettem volt, nem hagyott engem elveszni. Ezután egyre többször 

érintettek meg a prédikációk, igei tanítások. Sokszor érezhettem Isten jelenlétét, mert a nehézségekben 

mindig velem volt és megsegített. De mégsem léptem tovább, mert nem éreztem magamban elég 

bátorságot ahhoz, hogy végleg döntsek. 

Nemeshegyi Zoltán gyülekezetünk jelenlegi lelkipásztora az év elején meglátogatta családunkat, és ez 

olyan bátorítást adott, ami után elhatároztam, hogy elkezdek törekvők bibliaórájára járni. Ezek az 

alkalmak megerősítették bennem az elhatározást abban, hogy szeretném Jézust követni és 

bemerítkezni. Döntésemet nem tudom egy eseményhez kötni, mert az életemben egy folyamatnak a 

része az, hogy idáig eljuthattam.  

Szeretnék ezen az úton tovább haladni, hogy majd a legvégén találkozhassak mennyei Atyánkkal. 

Czibula András 

„Aki elkezdte bennetek a jó munkát… az be is fejezi a Krisztus Jézus napjára”, (Filippi 

1:6) ebben bízom és reménykedem én is. De mit is jelent ez tulajdonképpen? Isten megformált minket 

az anyaméhben és azóta szeretetével vesz körül itt e földön. Naponta tapasztalom irgalmát és jóságát, 

különösen próbákkal teli helyzetekben. Szívemig hatol ez az ige, hogy Jézus, aki elkezdte bennem a 

munkát… nem hagyja félbe, nem adja fel, nem fárad bele, nem un rám. Pedig az évek során én is 

elkezdtem jobban figyelni Istenre és nem figyelmetlen lenni, hogy jobban megismerjem magam és 

azokat, akik körülvesznek. Megérteni valakit és cselekedeteit, igen kemény feladat és rengeteg időt 

igényel, de megannyi meglepetést tartogat, mert minden ember más és más. Van, aki hasonló hozzám 

és egy idő után ott is megvannak a különbségek. A másik ember pont az ellentétem, ezért került 

mellém, hogy formálódjon. Fájdalmas folyamat, de nagyon jó és szükséges. Sokféle változáson 

eshetünk keresztül. Mindenki kap, én is kaptam utasításokat erre az életre. Aztán Isten ad tanításokat, 

útmutatásokat ahhoz, hogyan is kell velük együtt élni, dolgozni, kikapcsolódni vagy az Urat szolgálni. 

Nehéz iskola ez. De nem egyedül járunk. Mert a Szentlélek tanácsol, minden helyzetben. Érdekes 

energiát fektetni abba, hogy a másik motivációit, szavait, helyesen és leginkább szeretettel 

értelmezzem. Ugyanis a másik ember is, hasonlóan, kínlódik elakadásokkal, megtapasztalásokkal, más 

szokásokkal él. Jézus emberré lett, hogy megismerje fájdalmainkat, örömeinket, hogy megértsen 

miket. Akkor is, mikor kiáltunk hozzá, ha csendben vagyunk, vagy ha úgy érezzük, elfogyott már a 

hitünk, a sok éves menetelésben. Ő annyira szeret minket, hogy emberi testet öltött érted és értem. 

Ismer mindnyájunkat, jobban, mint mi magunkat és folyamatosan munkálkodik bennünk. Ez 

reménnyel teli öröm, és egyben nagy titok is. Mélyedjünk el benne, és fedezzük fel a csodáit.  
Vrbovszkiné Pócsik Erzsébet 
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Teológusnap Albertirsán 
Különleges, szép alkalom volt gyülekezetünkben május 

második vasárnapján, amikor közöttünk szolgáltak a Teológiai 

Akadémia hallgatói. A 

délelőtti istentisztelet 

személyes bemutat-

kozásokkal kezdődött, 

melyben a vendégek 

egyenként néhány 

szóban köszöntötték a 

gyülekezetet és elmondták magukról a legfontosabbakat. A 

lelkész szakos hallgatókkal együtt érkezett Tóka Szabolcs 

orgonaművész, tanár testvér is, aki egy orgonajátékkal hangolta 

fel a jelenlévőket az igei üzenet fogadására, amit Milánkovics 

Dániel III. évfolyamos hallgató közvetített a hallgatóság felé 

Máté ev. 28:16-20 versei alapján. Az igehirdetés után Tóka 

Szabolcs testvér közös éneklésre hívta a jelenlévőket és a 

„Szent vagy,… Jó Atyánk..”, „Nézz az Úrra nagy hittel…,”  

„Nagy Király…” kezdetű énekekkel dicsőíthettük a mi 

Urunkat.  

A délelőtti alkalom utáni ebédidőt és délutánt vendégeink a 

gyülekezet családi otthonaiban töltötték el a vendéglátók nagy 

örömére és áldására. 

Délutánra bővült a vendégek száma, így köszönthettük dr. 

Almási Tibort, akadémiánk rektorát és dr. Almási Kornél 

tanszékvezető tanárral érkezett kántor szakos hallgatókat. 

Gyülekezetünk lelkipásztora, Nemeshegyi Zoltán bevezető 

szavai után felhangzott a lélekemelő férfikari ének, „Ime Isten 

Báránya…” Majd az igehirdetés következett, melyben a délután 

fontos üzenete hangzott rektor testvérünk tolmácsolásában 

János I. lev. 5:13-17 textusa alapján. Ezt követően költemények, 

bizonyságtételek, ének és zeneszolgálatok szép sora 

következett, melyek mind Isten dicsőítésére és magasztalására 

hívtak minket. A hallgatók szolgálatai után a Teológiai 

Akadémia életéről, az ott folyó munkáról egy video filmet 

láthattunk, majd az intézmény fennállásának 107 évéről 

hallhattunk információkat dr. Almási Tibor testvértől. A két 

ismertető közben egy zongora improvizáció hangzott el a „Ha 

Isten békéje lakja a szívemet…” 

kezdetű dallamra dr. Almási 

Kornél előadásában. 

Nemeshegyi testvér köszönő 

szavai után a küldetésre hívó, 

kedves közös énekünkkel zárult 

Istent dicsőítő és lelket gazdagító 

szép vasárnapunk! „ Ó, Sion 

ébredj, töltsd be küldetésed…, 

Légy öröm-mondó, békekövet !  

Hálás szívvel köszönjük az Úrnak és vendég testvéreinknek a maradandó áldásokat, a szívünket 

melengető szép dallamokat és értékes igei gondolatokat!  

Czibula Zoltán 

Nagyon nehéz 
Sokat dolgozni és keveset beszélni, 

Zokszó nélkül egész életet leélni, 

Elfelejteni, ha megbántott valaki, 

Rosszért soha rosszat, 

mindíg csak jót adni, 

Erősen megállni kísértés tüzében, 

Titkot megőrizni szívünk 

legmélyében, 

Lángolni az Isten oltárán füst nélkül, 

Elvetni mindent, ami rossz,  

az emlékből, 

Két rossz dolog közül választani a jót, 

Meghalni csendesen, nem kiáltva 

jajszót, 

Ígéretet nem csupán tenni; megtenni, 

Csak egyet, de hűen, igazán szeretni, 

Uralkodni úgy, hogy másoknak 

szolgálunk, 

Szenvedni, örülni s hinni, míg 

meghalunk. 
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Szolgálatunk Nagykőrösön  
2013. április 21.-én vasárnap délután kisebb szolgáló csoporttal 

a gyülekezetből elmehettünk a nagykőrösi testvérek közé. 

Színes szolgáló csokorral készültünk, énekekkel, zenei 

szolgálatokkal, bizonyságtétellel és verssel.  

Az igét Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorunk hirdette, az alábbi 

igeversek alapján: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az 

üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem 

ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2 Kor.6:2) 

Szolgálatában párhuzamba állította az üdvösség napját a 

tavasszal, a természet megújulásával. Nagyon jó volt látni, hogy ez a kis Imaház tele volt és együtt 

tudtuk dicsőíteni a mi mennyei Atyánkat és megtapasztalni az Ő szeretetét és a nagykőrösi testvérekét 

egyaránt. Hasonló áldásos alkalmat remélünk az ősszel, mikor nagykőrösi testvéreink látogatnak el 

hozzánk. 

Czibula Adrienn 

 

Kirándulások 
A lassan múló tél után, hirtelen tört ránk a tavasz, megannyi lehetőséggel és feladattal ellátva minket. 

Az irsai gyülekezetben a szokásos tavaszi nagytakarítás és kertrendezés, míg Pilisen egy nagyszabású 

belső átépítésre került sor. Külön öröm számomra, hogy elöljáró testvéreinknek a nagy munkálatok 

közepette is maradt idejük, energiájuk a két kirándulás megszervezésére. A rendhagyónak mondható, 

május elsejei kirándulás újraélesztésével kezdtük a sort. A két gyülekezet, hosszú évekre visszatekintő 

hagyományokkal rendelkezik e tekintetben. Volt alkalom, mikor szinte teljes létszámmal kivonultunk 

és voltak csekélyebb részvételi számúak is. Több éves kihagyást követően, idén egy remek 

újrakezdésre nyílt lehetőség, mely reményeink szerint a jövőben, töretlen marad. 2013.05.01-én 09:00-

kor az előre megbeszélt találkozóhelyen gyülekeztünk, Pilis szívében. Ki autóval, ki kerékpárral indult 

el, a közel 5 Km-re lévő pilisi dolina völgy, egy kijelölt pontjára. A folyamatosan érkezők, próbáltak 

minél jobb és árnyasabb helyet találni, a mezőszéli fák alatt. A fiatalok közül néhányan, azonnal 

megkezdték a foci és röplabda pálya kialakítását. Mint eső után a gombák, úgy nőttek ki a fűből a 

székek, nyugágyak, asztalok, utóbbiak pedig hamar megteltek finomabbnál finomabb ételekkel. 

Körbenézve mindenki megnyugodhatott, hogy testünk táplálása, ma sem fog elmaradni. Lelkünk 

frissen tartásáról sem feledkezhettünk meg, melyre Szilágyi József testvérünk vezetésével kerülhetett 

sor. Szorosabb kört alkotva, ismert énekekkel hangolódtunk a szabadtéri áhítatra. Lelkipásztorunk 

Nemeshegyi Zoltán, a 23. Zsoltár felolvasásával buzdított minket hálaadásra, imádságra. Az ige 

olvasása közben, mint oly sokszor, most is érezhettük, mennyire rólunk/nekünk szól a bátorítás, 

bíztatás. Az elhúzódó tél ellenére, megfigyelhettük Istenünk gondoskodását, mikor a szépen sarjadó 

közeli vetésre pillantottunk. Néhányan közülünk a méhek áldásos és kevésbé áldásos tevékenységét is 

megtapasztalhatták, csípések formájában. De amilyen fájdalmat okoz egy csípés, olyan jótékony 

hatással is szolgálhat. Hála érte az Úrnak, hogy nem okozott nagyobb problémát. A rövid lelki 

csendességet követően, igei példával élve, testünket szolgává téve, magunkat megsanyargatva, 

elindultunk az ikerfenyő néven ismert magaslatra. A gyalogtúra néhány számszerű adata: túraút hossza 

4,7 Km, melyet 1óra 12perc alatt teljesítettünk, tengerszint feletti leg alacsonyabb magasságunk 194m, 

leg magasabb pont 264m, a leküzdött szintkülönbség 70m. A gyaloglásra a kint lévők közül nem 

vállalkozott mindenki, de így is szép számmal teljesítettük a távot, kicsiktől a most fiatalokon át, a 

régebben volt fiatalokig. Az alaptáborba való visszatérés után, egyéni, családi körben ebédelhettünk, 

majd a labdajátékoké lett a főszerep. Foci és röplabda sportágakban mértük össze a tudásunkat, de a 

lényeg nem a végeredmény volt most sem, hanem maga a játék öröme. Aktív résztvevőként 

egyértelműen kijelenthetem, hogy a foglalkozás elérte célját, mert mindenki nagyon jól szórakozott és 

alaposan kifáradt. Hálára ad okot, hogy az időjárás a nap végéig kedvezett nekünk, így sikerült 

szárazon megúszni. Reménykedve, hogy Istenünk kegyelme megtart bennünket, bizakodva várjuk 

2014.05.01-et.  
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De ne szaladjunk előre ilyen gyorsan, hiszen még e hónap 25. napján 

egy minden tekintetben nagyobb szabású kirándulás következett. 

Szilágyi József testvérünk felvetésére a tavalyi év végén kezdődött 

meg az utazás szervezése. Azért nem Vernei mértékben a Föld 

középpontja felé, de gyülekezeti kirándulásaink közt a legnagyobbak 

közé sorolható. Országhatárunkon túl az ausztriai Semmeringbe 

vezetett utunk. 2012-es év végén nyílt meg a lehetőség egy 

kedvezményes helyfoglalásra a MÁV Nosztalgia Kft-nél. Az előzetes 

várakozásokat felülmúlva, 112-en adtuk le jelentkezésünket a két 

gyülekezetből, de szép számmal akadtak ismerősök, barátok is a 

résztvevők között. A menetjegyek elővételben történő megvásárlása, 

úti okmányaink érvényességének ellenőrzése után, május 25-én a hajnali órákban elindulhattunk, Budapest-

Nyugati pályaudvarra. Ki autóval, ki vonattal érkezett, ahonnan már közösen egy 16 kocsis nosztalgia vonat 

majdnem két kocsiját elfoglalva kezdtük meg hosszú utazásunkat. 6óra 30perckor a menetrendnek 

megfelelően elindultunk, ráadásul mind a 112-en. A több órás úton volt lehetőség megtapasztalni, hogy 

milyen is, amikor sok jó ember kis helyen is elfér. Remek lehetőség adódott a testvéri kapcsolatok ápolására, 

az otthonról hozott hazai/házi ízek kóstoltatására. Az indulás előtti napokban már egyre gyakrabban 

nézegettem a meteorológiai jelentéseket és nem sok jóval kecsegtettek. Hűvös hegyvidéki időjárás, esővel. 

Utunknak két fő állomása volt. Az első Semmering hegyi kilátói, túraösvényei, ahova inkább a fiatalabbak 

hallották meg a hegyek hívó szavát. A végállomás Mürzzuschlag kis 

városa, mely 670m-es tengerszint feletti magasságban bújik meg a 

körülötte magasodó, néhol még most is igencsak havas csúcsok között. A 

csapat jelentős része itt talált elfoglaltságot magának. Hamisítatlan alpesi 

kis város, a megszokott tisztaság és rendezettség uralkodik mindenütt. A 

főteret boltok, üzletek veszik körbe. Egy kis patak mentén indultunk 

tovább, mely a városkát kettészeli, hol szemmel láthatóan, hol pedig 

elbújva a terek, utcák alatti csatornákban. Nem voltak nagyravágyó 

terveink, de bizony az alföld tenger sík vidékéhez szokott szemünk és főleg 

lábunk igencsak ki lett próbálva. A 701m-es tenger szint feletti 

magasságból rövid sétát követően eljutottunk a 815m-ig. Innen 

készülhettek a nap legszebb fényképei. Mondanom sem kell, hogy az 

időjárás most is kedvezett nekünk, mert ugyan egész napos esőt jósoltak, 

ránk mégsem hullott egy csöpp sem, hála legyen érte Istenünknek. A 

magaslatok közt járva, akarva, akaratlanul eszembe jutott az elmúlt heti 

tragédia, mely hegymászó honfitársainkkal esett meg. Ezen szomorú 

esemény kapcsán olvastam egy verset, amit most szeretnék megosztani: 

Apró és törékeny mivoltunkra gondolva ereszkedtem le a völgybeli kis 

városba, ahol még sétálgattunk, vásároltunk egy-kék apróságot, mielőtt a 

pályaudvarra visszatérve, felszálltunk a vonatra. Biztos vagyok benne, hogy ahányan voltunk, annyiféle 

élménnyel lettünk gazdagabbak. Sajnálatos módon nem mindenkinek lett felhőtlen az öröme, mert Búzás 

Ildikó kirándulás közbeni sérülést szenvedett és, mint később kiderült, csontrepedése lett. Saját magán 

tapasztalhatta és általa mi is, hogy bizony nem kell extrém körülmények közé kerülnünk ahhoz, hogy 

bebizonyosodjon sérülékenységünk. Kívánok Neki ez úton is mielőbbi teljes gyógyulást. Szózatunkat kissé 

megfordítva, (törve bár, de fogyva nem) indulhattunk hazafelé. A kezdeti lendületünket, a kellemes fáradtság 

váltotta fel, ezért kevesebbet járkáltunk a vonaton, de többet 

nézelődtünk, búcsút intve e tájnak. Az odafelé vezető úton 

kiosztott kérdőívekre válaszolók közt, értékes nyereményeket 

sorsolt ki a vonat személyzete, aminek jelentős részét közülünk 

nyertek meg néhányan Az elégetett kalóriák gyors pótlásra 

kerültek, a megmaradt ennivalók elfogyasztása révén. A 

magyarországi szakaszt már szürkületben és sötétben tettük meg, 

ami egyeseknek lehetőséget biztosított a csendes elmélkedésre. 

Pesthez közeledve többektől búcsút vettünk, majd a Nyugatiba 

érve a hosszú vonattól is búcsúztunk. Talán nem végleg...? 

Bánszki Péter 

Láttam, Uram, a hegyeidet  
S olyan kicsike vagyok én.  

Szeretnék nagy lenni,  
hozzád hasonló,  

Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.  

Odatenném a szívemet, 
De apró szívem, 

hogy tetszene néked?  

Roppant hegyeid dobogásában  
Elvész ő gyönge dadogása  

S ágyam alatt hál meg a bánat:  

Mért nem tudom hát sokkal szebben?  
Mint a hegyek, és mint a füvek,  

Szívükben szép zöld tüzek égnek  

Hogy az elfáradt bogarak mind 
hazatalálnak, ha esteledik,  

S te nyitott tenyérrel,  

térdig csobogó nyugalomban  
Ott állsz az útjuk végén  

Meg nem zavarlak, én Uram,  

Elnézel kis virágaink fölött. 
József Attila 
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Soha nem gondoltam volna, hogy ez a nyolc hónap 

ilyen hirtelen eltelik. Bevallom őszintén, érkezésem előtt, kisebb 

félelmekkel telve vártam az első találkozást, s akkor még nem 

sejtettem, milyen szoros kapcsolat fog kiépülni köztem és a 

körzet testvérei között. Féltem attól, hogy a gyülekezetnek mi 

lesz a véleménye rólunk, hogyan fogadnak majd. Jó volt 

tapasztalni azt a szeretetet, amit kaptam. Végig úgy éreztem, 

mintha haza jöttem volna, az otthonomba, a családomba, a 

testvéreim közé. Ezt nem csak én éreztem így, hanem az én 

mennyasszonyom is. Sokat jelentettek számunkra a meghitt 

személyes beszélgetések, mind a családoknál, ebédnél, mind 

pedig az alkalmak végén. Jó volt meglátni egymás életében az 

értékeket, azokat az ajándékokat, amiket Krisztusban 

nyerhettünk. Jó volt érezni ezekben a beszélgetésekben a 

testvérek bátorítását, erősítését. Nagy hála ok még számomra, 

hogy a fiatalokhoz is közel kerülhettünk, nem fogjuk elfelejtetni 

az együtt töltött bolondozásokat. Különösen élveztük az együtt 

végzett szolgálatot, mégis ott van bennünk fájdalomként az idő 

hiánya, ami megakadályozott a még több együttlétben. Nagy megtiszteltetésként éltük meg a közös 

kirándulásokat, nevetéseket. Gondolok itt akárcsak a május elsejei dolinai kirándulásra, ahol együtt 

túrázhattunk a közeli erdőben, ahol jókat beszélgettünk és viccelődhettünk, a semmeringi vonatútra, 

ami matuzsálemi méretűre sikeredett, ám a társaság mégis kárpótolt mindenért. Ezzel az igével 

szeretnénk sok áldást, erőt és kitartást kívánni a testvéreknek: „Mi pedig mindenkor hálaadással 

tartozunk istennek értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten 

az üdvösségre a Lélek megszentelésében és az igazság hitében…” II.Thessz. 2,13 

Vass Zoltán 

Imaház felújítás Pilisen 
Nagyjából 5-6 évente érik meg a pilisi gyülekezetben az elhatározás, hogy építsünk, vagy újítsunk 

épületeinken. A 2000-es évek elején építettük meg akkor még teljesen saját erőből (a kivitelezést is 

ideértve) kiszolgáló épületünket, amiben mosdók, kamrák és egy teljesen felszerelt konyha is 

rendelkezésünkre áll, valamint a teljes padlástér is hasznosítható. Elkészülte után 5 évvel az imaház 

tetőszerkezetét újítottuk fel lecserélve a régi palát, valamint újra festettük a külső falazatot. 

Idén tavasszal pedig újabb 5 év után, hosszas tervezgetést és néhány megtorpanást követően 

belefogtunk a nagyterem belső felújításába.  Ez azt jelenti, hogy teljesen kibéleltük a nagytermet 

gipszkartonnal, ezáltal a falaink végre síkban vannak, a plafont lejjebb hoztuk 25 cm-rel ez lehetővé 

tette új világítótestek elhelyezését is. Emellett felújítottuk illetve újra cseréltük a teljes elektromos 

rendszert, a hangosítást, a nyílászárókat, valamint korszerűsítettük a fűtési rendszerünket is. 

Mintegy 40 négyzetméteren padlólappal burkoltuk az aljzatot, a maradékon pedig parketta-felújítást 

végzünk. Új belépőt is kialakítottunk zárható gyermekteremmel, ami nemcsak az örvendetes számban 

gyarapodó gyermekes anyukáknak (apukáknak) jelent kényelmes megoldást, de lehetővé teszi a 

későbben érkezők zajtalanabb elhelyezkedését is.  

Belső bútorzatunkat is megújítjuk, bár ez egyelőre a keresztet, az úrvacsorai asztalt, és a szószéket 

jelenti, mivel anyagi lehetőségeink jelenleg csak ezt teszik lehetővé, bár nagyon szeretnénk az 

ülőbútorzatot is cserélni, de erre még nem látjuk a fedezetet. Mivel minden eddig végzett munkánkat, 

tervünket Istenünk elé vittük, Vele kezdtük és folytattuk, éreztük áldását, segítő és óvó szeretetét, most 

is ebben a reményben és ezzel a megtapasztalással építjük az Ő templomát azzal az erővel, amit csak 

Ő adhat számunkra. 

A mi generációnknak talán egy kicsit több jutott a fizikai építésből itt Pilisen, de a lelki házat sem 

szeretnénk elhanyagolni, mivel ez a legfontosabb a hívő ember számára. Hálásak vagyunk az értünk 

mondott imákért, bármilyen segítségért, kérjük továbbra is ezt, hogy elkészülhessen Istenünk háza, 

ahol a test és a lélek egyformán felüdülést nyer. 

Szilágyi József 
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„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; 

Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.” 

(Zsolt 127:3-5)   

 

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 

Tartozás 

Valakinek én sokat érek, 

Valaki bennem többet lát. 

Mélyebbre lát az embereknél 

S bennem látja meg magát. 

Az édesanyám örömének 

Én vagyok a felezője; 

Emésztő, titkos bánatomnak. 

 

Ő az első felfedezője. 

Tudom: kihullott könnyeinek 

Sós cseppjeit én okozom; 

Szeretném azért megszámlálni, 

Hogy tudjam, mivel tartozom. 

Somogyi Barnabás 
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Hitmélyítő 

Gyülekezetünk 2013-ban is áldásos missziós programokkal kezdte az évet. A rendszeres vasárnapi, 

ünnepnapi és ökumenikus istentiszteletek mellett kijelölt hitmélyítő és evangelizációs alkalmakat is. 

Cikkem célja, hogy emlékeztessem testvéreimet, és néhány fontosabb gondolatot kiemeljek ezekből a 

hitmélyítő alkalmak üzenetéből. Szeretném összefoglalni azokat a jelentősebb igei kijelentéseket, 

amelyek hitünk épülését, a szolgálatra való felkészülést, majd pedig az evangéliumot mutatták be 

nekünk, mint egyedüli utat Krisztushoz, az üdvösség elnyerésének a lehetőségét. Ez utóbbi 

istentiszteleti forma bár elsősorban a még meg nem tért embereknek szól, de több éves hívők is 

meríthetnek az evangélium frissítő, üdítő vizéből. Elcsüggedt, megfáradt vagy éppen a szolgálat terhe 

alatt roskadozóknak is szükségük van örömhírre. Mindannyiunknak, a felismert hibáinkból, 

bűneinkből való megtérésre szabadulásra. Bár látogatók kevesen voltak, az evangélium inkább a 

gyülekezetbe járóknak szólt. 

A hitmélyítő a baptista közösségekben régi gyakorlat. Néhányan emlékezhetünk a valamikori téli 

lelki-munkásokra is, akik járták az országot, a vidékeket, egyik településtől a 

másikig, még egy-egy hetet is eltöltöttek az adott gyülekezetben. Mi rövidebb, 

csupán három, négy alkalmat szántunk erre, mivel ma már az életkörülmények 

is mások. Aki, azonban megragadta ezeket hiszem, hogy hitében gyarapodva és 

lelkiéletében megerősödve folytathatja hitéletét. A hitmélyítő az Ige közlésének 

az a műfaja, amikor egy-egy témát, vagy egy-egy igei gondolatot, szöveget 

mélyebben alaposabban dolgoz fel az előadó, igehirdető és részletesen a 

legérthetőbb módon közli a résztvevőkkel. Hitünk megerősítése céljából 

kiemelten hangsúlyozza a Szentírás kijelentéseit lehetőleg a legegyszerűbb, 

legvilágosabb és megérthető módon. Az idei hitmélyítő alkalmak 15-től 17-ig 

tartottak, négy alkalommal. Péntek és szombat estéken Merényi Zoltán angyalföldi baptista 

lelkipásztor szolgált, akit elkísért néhány testvér is. Ők bizonyságot tettek megtérésükről, hitükről és 

énekeltek. Különösen megragadóak voltak János, Anna és Tamás bizonyságtevése. Elsőként egy olyan 

ember története, személyes tapasztalata hangzott el, aki a délszláv háborúban, Koszovóban közben 

Irakban harcolt katonaként. Isten ilyen háttérrel ragadta magához, amelyben nagy szerepe volt a 2012-

es Reménység fesztiválnak is. A tízparancsolat gyakorlati értelmezését és személyes tapasztalatait 

mondta el a hallgatóság előtt. A második igehirdetés előtt, másnap este Anna, aki nem vallásos 

múltból jött, nem ismerte Istent. Az Úr két alkalommal is készítette a megtérésre és döntenie kellett, 

hogy kinek fog szolgálni Neki vagy az ördögnek. Majd a 24 éves Tamás -aki, egyetemista, fél éve 

házas-, osztotta meg az új életben való járás tapasztalatit. Majd az ószövetségi kémeket idézte, főleg 

Józsué és Káleb hősi, engedelmes példamutatását tárta elénk. Bátorított mindenkit, hogy Isten bevisz 

bennünket az új élet soha nem látott csodálatos országába, mint gyermek az anyja ölelő karjában, 

biztonságban van, úgy lehetünk nyugalomban Isten szeretetében.  

Merényi testvér a bemutatkozó és üdvözlő szavak után, felolvasta az első este alapigéjét Gal. 5: 18-22 

terjedő verseit.  Sokunk által jól ismert szentírási üzenet: „lélek szerinti járás” és a „lélek gyümölcse”. 

Bevezetőjében ismertette az igehirdető, hogy ez az év egyházunkban, a hitelesség évének van 

meghirdetve. Hiteles egyháznak, gyülekezetnek, keresztyénségnek és hiteles embernek kell lenni.  

Előadónk, egy illusztrációs kivetített anyaggal is segítette üzenetének megértését. Először is három 

nem hiteles kép által hívta fel a figyelmünket, mit is jelent a hamis megjelenés az életben. Majd azt a 

kérdést tette fel: Mennyire hiteles a mi életünk? Mennyire vagyunk hitelesek, itt Albertirsán, vagy 

másfele?  Mit teszünk, ha látjuk, hogy népünk, környezetünk bűnben él? Vissza kell nyernünk a 

keresztyénség bizalmát és hitelességét, visszanyerni Isten bizalmát az emberek felé. Majd személyes 

tapasztalatát is megosztotta Merényi testvér, aki elmondta magáról, hogy ő egy másik vallásban nőtt 

fel. Szülei, rokonai jártak a templomba, de az életük nem arról szólt, amit ott az igéből hallottak. 

Amikor 16 éves volt, akkor azt mondta, ő nem kér ebből a vallásosságból. Más életet választ. Végül 

buddhistának vallotta magát, mert azt gondolta, hogy azok, legalább amit csinálnak, hitelesen teszik. 

De ez sem tudta betölteni életét. Majd egy fiú jött hozzá a Bibliával, aki zseni, sakkozó volt, és azt 

mondta, hogy nézd én abba hagytam a sakkot is ezért. Rájött arra, hogy csak azért sakkozik, mert 

mindenkit le akar győzni, már pedig ő engedelmességet fogadott Istennek és szeretet hirdet az 

embereknek. Ez az, amire neked is szükséged van - mondta neki. Tehát volt egy hiteles ember, aki 

Merényi testvérnek is elmondta a keresztyén üzenetet, hitet. 
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Istennek össze kellett törni bennem, ami akadály volt, vallotta meg a gyülekezet előtt. Pál apostol 

elmondhatta: a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Az ő élete 

hiteles volt. János jelenésekben a hét gyülekezet közül, volt olyan, ami hiteles volt és volt, amelyik 

nem volt az. Az volt a neve, hogy él és halott volt. Vagy olyan is volt, hogy neve szerint halott és 

mégis az Úr szerint élt. Mitől lesz hitelességünk? A hiteles keresztyén ember, gyümölcsöt terem. 

Vasárnapi szolgálat: Baranyi László lelkipásztor vasárnap délelőtt Kol. 3,12-15 textus alapján beszélt 

a megbocsátás témakörben. Először Isten személyéről szólt, bemutatva az Ő szuverén léte mellett a 

változhatatlanságát. Az Úr nem szunnyad el, és kész átölelni minden helyzetben. Majd személyes 

megtérésének tanulságos élményét osztotta meg. A megbocsátás kérdését világi vélemény szerint és 

biblia szerint mutatta be az igehallgatóknak. Idézve Móz. II: 34,7 és Móz. IV: 14,18 verseket 

rámutatott arra, hogy Isten megbocsát, megtartja szeretetét. Ha jönnek az emberek bűneikkel, ő 

megbocsát nekik, mert. Krisztusban tökéletes a megbocsátás, ő maga is így imádkozott „Bocsásd meg 

nekik, mert nem tudják, mint cselekednek”. Hallhattuk a tanulságos következtetést. Amikor az Úr 

megbocsát, mit tesz bűneinkkel? „Háta mögé veti.” Nem így tesz az ördög, amikor 101-szer is 

felhozza. A tiszta szívből megbocsátás által a szabadulás ereje, érzete árad ki, ami testileg is 

megtapasztalható. Testi gyógyuláshoz is vezet. Jézus azt mondta a betegeknek, megbocsátattak a te 

bűneid. Mk. 2, 4-12 egy történetet ír le, ahol látjuk ennek a gyakorlati megvalósulását. Ne szorítsd 

össze a kezed és a szíved és ne mondd, hogy nekem ez nem megy, hallottuk, akik jelen voltunk. 

Jézusnak van erre hatalma. Jusson eszedbe: „Amikor megállsz imádkozni!”   Mk.11,25. Kinek kell 

megbocsátani?  Először Istennek? „Istenem miért engedted meg” vádoljuk sokszor az Urat. De senki 

nem tud úgy megbocsátani, mint Isten. Ézs. 59,13-ban a 

bűnbeismerés ószövetségi példája áll előttünk, amellyel 

inspirált előadónk a helyes bűnbánatra. Hiszen 

bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Ne hagyd, hogy 

azok a fájdalmak, melyek a megbocsátás hiányával 

járnak, elválasszanak Tőle. Másodszor, az embereknek 

is meg kell tudni bocsátani. De milyen nehéz 

megbocsátani. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy 

lehetővé váljon a kiengesztelés, a feloldozás. Utalás 

történt a „A megbocsátás kegye” c. filmre, amely 

speciálisan, módszeresen teszi érthetővé e kérdést. 

Személy szerint bennünk milyen gyűlölet van? 

Felemészti egész lelkivilágodat, a környezetedet és 

nincs nyugalmad? Szerencsések vagyunk, hogy Isten megért és meg tudunk bocsátani benne bízva. 

Jusson eszünkbe: tiszta szívből bocsássatok meg, az ezer talentum és a Mi Atyánk imádsága. 

Vasárnap délután a Sértődés témájával folyatta a hitmélyítő szolgálatot Baranyi testvér. 

Példabeszédek 4: 10-27 versek alapján. Az első fontos pont: Hallgasd meg! Néhány gyakorlati tanács 

az igéből: hallgass, fogadd, ragaszkodj, ne hagyd el, vigyázz reá, figyelj szavamra, hajtsd füledet, ne 

téveszd szem elől.  A témával kapcsolatosan feltette a kérdést Baranyi testvér: Mi a sértődés?  

A Biblia, hogy adja vissza? Elhangzott példa az összhangzatos Bibliáról. Hogyan kell ezt legyőzni? 

Hallottunk „csalikról”. Ki teszi ki a csalit? Ki rejti el a csapdát?  Nézzük 2 Kor 11,14. „Az ellenség 

lop, öl, pusztít…” Ján 10,10. Mennyivel inkább megtisztít Jézus vére. A másik kifejezés a pusztítás a 

totális elpusztítás, megsemmisítés.  A sértett ember nem ismer el semmit, nem ismeri el az igazat, a 

másikat. Neki mindig igaza van. Ján 4,9 versében van egy történet ahol az ellenkezője megy végbe 

Jézus beszélgetése, a samáriai asszonnyal. Nem szokványos jelenség. Jogosan haragszol? Vannak 

dolgok, amikre hivatkozom, ott van az önérzetem és sorolhatnánk. Ott vagyunk a gyülekezetben. A 

zsoltárosnak is komoly küzdelme van ezzel. olvassuk az 55 Zsolt 13-15 verseiben. Amikor rosszat 

terveznek valaki felől. József példája jó rálátást ad ennek kezelésére. „Ti rosszat terveztetek ellenem, 

de Isten jóra fordította...” de nem a sértettség hangja hagyja el az ó ajkát és nem haraggal válaszol 

testvéreinek. az 1 Móz. 50,15-21-ben leírt történetben. Még ha családban történne is ne engedjük, 

hogy keserűszívűek, sértődöttek legyünk. „A szeretet nem viselkedik bántóan.” (1Kor13,5.) Krisztus a 

szeretet, a kő, drága kincs, de botránkozás sziklája. Nála van megoldás, gyógyulás. Isten vár, Jézus 

vár! Valamennyien ezzel a bizalommal zártuk szívünkbe a hitmélyítő alkalmak üzeneteit. Mennyei 

Atyánké és Megváltó Urunké legyen a dicsősség és hála! 

Bódis László 
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Isten szeretete és csodája az életemben 

Részletek egy beteg naplójából (4. befejező rész) 

Egy látogatóm hívta fel a figyelmemet a következő Túrmezei 

versre. Az esti Ige is újabb bátorítást adott: 

„Bízzál az Úrban teljes szívből és ne a magad eszére támaszkodj. 

Minden utadon gondolj rá és Ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne 

tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat és kerüld a rosszat! 

Gyógyulás lesz ez a testednek és felüdülés a csontjaidnak.” 

Példabeszédek 3: 5-8 

Bizony sokszor támaszkodok én is a magam eszére. A saját 

gondolataim, érzéseim olyan könnyen befolyásolják a 

hangulatomat, pedig ha az Úrban bízok, akkor lehetek, derűs, 

nyugodt. Ha jobban ismernénk Istent, és jobban bíznánk Benne, 

akkor több erőnk lenne a próbákban. A következő szakasz is ezt 

erősítette meg bennem: 

„A mi hatalmas Főpapunk maga Jézus az Isten Fia, aki felment a 

Mennybe. Ezért erősen ragaszkodjunk hozzá, és bátran mondjuk el 

az embereknek, hogy hiszünk Jézusban. Főpapunk megérti 

gyengeségeinket, hiszen ő is megtapasztalta mindazokat a 

kísértéseket és próbákat, amik az embereket érik. Mindenféle 

próbán győzelmesen keresztül ment, és soha nem vétkezett. Ha 

pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal menjünk az 

Atya-Isten kegyelmének trónjához! Őnála bőségesen megtaláljuk 

azt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen most 

van szükségünk.” Zsidók 4: 14-16 

Jelenleg a kemoterápiás kezelés folyik. Nem túl kellemesek az 

infúziót követő napok, de nem is elviselhetetlen. Néhány napig 

ugyan rossz a közérzetem, nem tudok enni, de nincs fájdalmam, és 

ez után az 5-6 nap után következik két hét az újabb kezelésig, ami 

alatt kimondottan jól érzem magam. Újra megtapasztaltam, hogyha 

magamat figyelem, és a tüneteket, akkor lehet rossz hangulatom, 

de ha Istenhez fordulok, akkor megmutatja, hogy minden nap 

mennyi örömöm van. Hálás lehetek azért, hogy nem vagyok 

rosszabbul.  A rossz közérzet a hangulatot el tudja rontani, de ha 

Istent magasztalom, Zsoltárokat olvasok, akkor felszabadulok, 

jókedvű leszek, és a közérzetem is jobb lesz. Noé félhomályban, az állatok között, nem túl jó levegőn, 

egy irányíthatatlan bárkában töltött egy évet, bezárva, úgy, hogy nem tehetett semmit, csak várt. A 

végén mégis hálaoltárt épített. Nekem is most egy olyan évem van, amikor teljesen Istenre vagyok 

utalva, az én bárkámban sincs kormány, de akárhogy 

hánykolódik, Isten irányítja. Ezért pedig nagyon hálás 

lehetek.  

„Mindezeket látva letérdelek az Atya-Isten előtt és 

imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a 

nevét kapja. Arra kérem az Atyát, hogy dicsőséges 

gazdagsága szerint és a Szent Lélek által erősítse meg a 

belső embert bennetek, hogy Krisztusban való hitetek 

által ő lakjon a szívetekben. Kérem, hogy mélyen 

belegyökerezzetek az isteni szeretetbe, és egész életetek 

erre épüljön. Hogy ilyen módon képesek legyetek Isten 

egész népével együtt megérteni, milyen széles, mennyire 

hosszú, milyen magas és mennyire mély a Krisztus szeretete. Ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni. 

Én mégis azért imádkozom, hogy tapasztaljátok meg szeretetét, és hogy Isten maga töltsön be titeket 

teljesen. A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy 

amit el tudunk képzelni.” Efézus 3: 14-20 

Nemeshegyi Zoltánné 

Túrmezei Erzsébet: 

Ha nem teszek semmit sem 

 

Most nem sietek, 

Most nem rohanok, 

Most nem tervezek, 

Most nem akarok, 

Most nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen 

az Isten. 

 

Most megnyugszom, 

Most elpihenek, 

Békén, szabadon, 

Mint gyenge gyerek, 

És nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen 

az Isten. 

 

S míg ölel a fény, 

És ölel a csend, 

És árad belém 

És újjáteremt, 

Míg nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen 

az Isten, 

 

Új gyümölcs terem, 

Másoknak terem, 

Érik csendesen 

Erő, győzelem… 

Ha nem teszek semmit sem, 

Csak engedem, hogy szeressen 

az Isten. 

 



SÁFÁR 13 2013. Június 

Goron Imre (1929-2013) 
1929. február 7-én született Körösszakálban, gyermekéveit itt töltötte 

testvéreivel, Lászlóval, Józseffel és Rikával. 16 éves korában merítkezett 

be. Bognár szakmát tanult. 1950-ben házasságot kötött Vásárhelyi 

Ilonával. Katonaéveit Kaposváron a zenekarban töltötte. Házasságában 2 

fiúgyermek született: 1954-ben Imre, és 1957-ben Barnabás. A 

körösszakáli termelőszövetkezetben asztalosként, később kisiparosként 

dolgozott. 1977-ben Békéscsabára költözött a család, Csabán a vasútnál, a 

karbantartó műhelyben dolgozott. 1979-ben Barnabás fia házasságot 

kötött, mely házasságból 1 unoka született. 1982-ben Imre fia házasságot kötött, mely házasságból 1 

unoka és 2 dédunoka született. 1995-ben Albertirsára költöztek, hogy fiaikhoz közelebb legyenek. A 

gyülekezetben aktívan szolgált Imre testvér, ugyanis részt vett az imaórai szolgálatokban, és 

megjelentek a cikkei a Sáfár újságban. 1996-ban felesége elhunyt. 1998-ban Bányai Saroltával 

házasságot kötött, aki betegsége miatt 2007-ben végleg lányához költözött. A házasságot hivatalosan 

nem bontották fel, tisztelettel maradtak egymás iránt. 2005-ben László testvére, 2009-ben Imre fia 

meghalt. 2010-ben beköltözött Kiskőrösre a Baptista Szeretetotthonba, onnan 2011-ben saját döntése 

alapján visszaköltözött Albertirsára, ahol a megszokott közösségében jobban érezte magát, és még 

önellátó volt. 2012-től súlyosbodott régebben fennálló szívbetegsége. A betegség előre haladtával fia 

és a szociális gondozók segítségével elboldogult. Élete utolsó napjaira, amikor már 24 órás ellátást 

igényelt, kórházba került, ahol 2013. március 22-én meghalt. Búcsúznak tőle: fia és családja, unokája 

és családja, testvérei és családjuk, idős nevelőanyja, szomszédai, segítői, ismerősei és az Albertirsai 

Baptista Gyülekezet tagjai. 

A gyászistentiszteleten János 11:23-27 igeversek alapján László Gábor testvér, az Albertirsai 

Gyülekezet egykori lelkipásztora igehirdetésének elején Goron Imre testvérhez fűződött kapcsolatáról 

beszélt. Imre testvért olyan embernek ismerte meg a második szolgálati helyén, aki égett az Úrért. A 

gyászistentiszteleten többször hangsúlyozta, hogy olyan testvértől vehettünk búcsút, aki fiatalon, 16 

évesen fogadta el Jézus Krisztust személyes Megváltójának, és ezt a döntését nem bánta meg. Kereste 

a szolgálati helyét a körösszakáli gyülekezetben, és az albertirsai gyülekezetben is, ahol méltóképpen 

mutatta be az Úr Jézust és tett bizonyságot. 

Lázár feltámasztásának történetét olvasta fel László testvér. Kiemelte az igehirdető, hogy Imre bácsi 

életében ugyan voltak próbák, de az ő Megváltója iránti szeretete és rendíthetetlen hite kísérte végig 

életútját. Tudta Imre testvér, hogy Isten az Ő gyermekeiről gondoskodik, és megőrzi őket. László 

Gábor hangsúlyozta és a szívükre helyezte azt az igét, amit János evangéliumában Jézus mondott: „Én 

vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (János 11:25) Imre bácsi ebben 

hitt!  Az igehirdető azt is elmondta, hogy értünk, bűnös emberekért jött el Krisztus, akire 

nagypénteken és húsvétkor emlékezhetünk. Lázár feltámasztásakor Márta is hitt abban, amit Jézus 

neki mondott és megvallotta: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia…” (János 

11:27). Imre bácsi próbatételekkel küzdött meg, hite kipróbált volt, de az Isten útját nem egyedül járta, 

hanem a Megváltójában bízott. Tudta, hogy aki hisz Őbenne, betagolódott az Ő testébe. 16 évesen 

kezdte el a munkát Imre bácsi, és 84 éves korára befejezte életében. László Gábor testvér 

befejezésképpen megkérdezte a gyülekezet testvériségétől, hogy „hiszitek ezt?”, amit Jézus Máriától is 

megkérdezett, mert ha hisztek az Ő nevében, akkor a folyó túloldalán találkozunk ez volt Imre bácsi 

reménysége is! Az énekkar közreműködésével emlékezhettünk a mi Urunk ígéretére és annak 

megvalósulására Imre bácsi életében és szolgálatában. 

Benedek Orsolya 

 

„Akik Őreá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.” (Zsolt 34,6). Nem kell szomorú arccal 

járni, mert lehetőség van az Úrra nézni, és találkozni Vele a kegyelem királyi széke előtt. Aki az Úrral 

találkozik, világosságot hoz magával és az isteni természet részese lesz. Aki kívülről próbál 

megváltozni, vagy mást megváltoztatni, nem fog sikerrel járni, mert bennünk él az Úr, és Ő hozza el a 

változást. Ezt a változást látja a világ, és látni akarja Jézust. Ennek a szegény világnak joga van ahhoz, 

hogy lássa Krisztust és a hívő emberekben látható legyen a krisztusi élet. 

Kívánom, hogy Goron testvér élete legyen előttünk jó példa Jézusról. 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 



SÁFÁR 14 2013. Június SÁFÁR  2013. 

 

 

Sziasztok, kicsik és nagyok! 

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

Rajzpályázat:  

Dávid és Góliát 
Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann 

       

 

 

           

 

 Ki volt Dávid és mit csinált a király udvarában? 

 Ki volt Góliát és mit tett? 

 Milyen fegyvere volt Dávidnak és milyen Góliátnak? 

 Hogyan sikerült legyőznie a fiúnak az óriást? 

Várom a válaszaitokat:  

                         Zsolti 

 

 

 



SÁFÁR 15 2013. Június 

A szikla 

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr 

azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval 

szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az 

ember ezt tette nap, mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a 

vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért 

vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiábavaló volt. Ahogy az ember elbizonytalanodott, a 

Sátán elhatározta, hogy színre lép és gondolatot ültet el az ember agyában, hogy „Hosszú ideje napról napra 

kínlódsz azzal a sziklával és az mégsem mozdult meg”. Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat 

lehetetlen és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította és 

elcsüggesztette őt.  

– Miért töröd magad ezért? – kérdezte a Sátán. – Felesleges annyi időt 

rászánnod. Csak éppen, hogy told egy kicsit, az is elég lesz.  

Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de elhatározta, hogy előtte 

imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.  

– Uram – mondta – hosszú ideje fáradozom, és keményen szolgállak téged, 

minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült 

elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok 

rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?  

Az Úr könyörületesen válaszolt:  

– Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt 

mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is 

cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked 

csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, 

mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De 

ez igazán így van? Nézz csak magadra! A karod erős és izmos, a hátad 

kigyúrt és barna, a kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől, a 

lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített és most sokkal 

többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy 

engedelmeskedj és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet és bízz az én bölcsességemben. Ezt te 

meg is tetted. Most akkor, barátom, elmozdítom a követ.  

Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit 

is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne. Vagyis 

gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyet elmozdítja. 

Közreadta: Bánszki László 

 

Jézus Krisztus önéletrajza  
Jézus Krisztus vagyok, szeretnék jelentkezni a top-menedzseri állásra, a szívedben. Kérlek, olvasd el az 

önéletrajzomat, és amennyiben sikerült felkelteni az érdeklődésedet, várom szíves visszajelzésedet. 

 

Név: Jézus Krisztus  

Születés: Öröktől fogva vagyok  

Cím: Mennyország  

Telefon: Imádság útján mindig elérhető vagyok  

Eddigi munkahelyeim:  

Föld, Mennyország  

Szakmai hátterem:  

Gyógyítás  

Tanítás  

Példamutatás  

Az emberek bűneiért vállalt önfeláldozás a 

kereszten  

Közbenjárás az Atyánál az emberekért Sátán által 

okozott károk helyreállítása  

Képességeim:  

Bölcsesség  

A szeretet tökéletes ismerete 

 

Mindent tudás  

A szív legmélyébe való betekintés  

Helyre állítom a beteg szívet  

Bűnöktől való megtisztítás és helyreállítás  

Előnyeim:  

Tökéletesség  

Én vagyok a szeretet  

Csak rajtam keresztül lehet eljutni az Atyához  

A halált legyőztem. 

Magamról:  

A kereszthalálom által, megbékítettem az embert 

Istennel, így mindenki kaphat örök életet, aki kér. 

Bárkinek segítek, aki őszintén hozzám fordul. Ezt 

kívánom a jövőben is tenni. Amennyiben valaki 

befogad az életébe és átadja az irányítást, 

csodálatosan átformálom a szívét, és egyre 

tökéletesebbé alakítom. 

Közreadta: B.P.Sz.Sz 
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Eseménynaptár: 

 Június 16-án igét hirdet: Matuz József gyulai lelkipásztor 

 Június 30-án Aratási hálaadó 

 Július 14-19 Gyülekezeti munkások továbbképzése 

Szépalmán 

 

Gyülekezeti alkalmak: 

Vasárnap:  9,30 óra Imaóra  

10 óra  Istentisztelet /Közben bibliakör/ 

17 óra  Istentisztelet 

Péntek  18 óra  Bibliaóra 

Szombat  18 óra  Ifjúsági  

 

Helyreigazítás: Előző lapszámunkban tévesen jelent meg özv. 

Búzás Jánosné testvérnőnk temetésének időpontja. Helyesen: 

március 9. 
 

Kedves Sáfár-olvasók! 

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! 

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 

A te helyed 
 

Hová az Isten állított 

Bizonnyal az a te helyed. 

Csak ott lehet ő pajzsod, 

Csak ott lehet mindig Veled. 

Áldást, ha kíván adni rád 

A földön szerte nem keres 

Csak ott keres a helyeden- 

És jaj neked, ha az üres! 

 

Áldd meg hát híven a helyedet, 

Akármilyen súlyos a kereszt. 

S ha a tűz próbálja hitedet, 

Ne óhajtsd elkerülni ezt. 

S ne nézz sóvárogva másfelé, 

Ha tán helyed igénytelen. 

Dicsérd az Istent éppen ott, 

Az elrejtett kicsiny helyen. 

 

Amit mulasztasz, úgy lehet, 

Elhagyván a magad helyét, 

Az tán áldástól fosztja meg, 

Istennek egy más gyerekét. 

Gondold meg  jól: a te helyed, 

Te töltheted be, senki más. 

Az Úr rád bízta, s Ővele 

Tiéd lesz majd a számadás. 

 

Fogadd naponként e helyet. 

Mint Istened ajándékát. 

Ne szőj magad más terveket, 

Add őket mind az Úrnak át. 

Győzelmet akkor ad csupán, 

Imád csak úgy hallgatja meg 

Ha mint az Ő hű harcosa, 

El nem hagyod az őrhelyed. 

 

Haláláig légy hű s igaz, 

Úgy nyersz majd égi koronát. 

Benned az Úr, ha hű maradsz, 

Megdicsőítheti magát. 

Örvendezve töltsd be tisztedet, 

Boldog reménnyel várd Urad, 

Hadd lássák azt meg mindenek, 

Hogy Ő békét és üdvöt ad. 

 

S ha majd Királyod megjelen, 

A földön szerte nem keres 

Csak ott, saját kis helyeden, 

S örvendezve látja: nem üres, 

Óh, boldog nap számodra az, 

Ha itt helyeden megtalált, 

Magával visz a mennybe fel, 

S a trónon helyet ad. 

 

Fordította: Varga Gyuláné 
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