„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10.
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Új élet Krisztusban
Itt a tavasz, ébred a természet! Kibújnak a földből az új hajtások és napról-napra növekednek. Szívet
melengető, szemet gyönyörködtető látvány tárul elénk, amikor el kezdenek rügyezni a fák és hirtelen virágba
borulnak. Az ember rácsodálkozik arra a különös erőre, ami mozgatja őket, amikor feltartóztathatatlanul
fakadnak ki a rügyek, majd kibomlanak, sarjadnak a levelek, nyílnak a virágok mindenütt. Azonnal észreveszik
ezt a táplálékra éhes rovarok és méhek is, és serényen nyüzsögni kezdnek a virágok körül. Vonzza őket az élet
illata, vonzza őket a téli szürkeségből hirtelen előtörő csodálatos sokszínűség. Láthatóan minden újraéled,
megmozdul a természet és megállíthatatlanul fejlődik, növekszik minden, mert nem tehet mást, mert az élet élni
akar! Megszoktuk már, mert évről évre ismétlődő folyamat, és el is várjuk, hogy így legyen, mert ez a természet
rendje. Mert Aki létrehozta, megalkotta ezt a világot, így képzelte el a rendet! Ez nekünk nagyon tetszik, mert
ennek minden áldása értünk, emberekért van. Mégis sokszor felborítjuk engedetlen és bűnös életünkkel magunk
körül a rendet. A természet mindig
engedelmes, ez az egyik legfőbb tulajdonsága.
Igazodik a rá szabott tervhez, és folytonosan
megújul! Nekünk, embereknek is ez lenne a
feladatunk! Tudjuk, nem megy ez saját
erőből, van erről sok tapasztalatunk.
Nehézségeink és kudarcaink is vannak ezen a
téren. Mégsem reménytelen a helyzetünk!
Nem csak a természetben látható példa áll
előttünk a változásban és a megújulásban,
hanem ismerjük minden megújulásnak és
életnek forrását Krisztusban, a mi Urunkban!
Most tavasszal, amikor látjuk a természetben
zajló folyamatokat, gondoljunk arra, hogy
Istenünk szeretne megtanítani minket arra,
hogy változzunk és újuljunk meg mi is! Ez
nem csupán lehetőség számunkra, hanem nagyon fontos kötelesség! Miért? Mert ezt kéri tőlünk Jézus Krisztus
áldozatán keresztül az Atya, aki nem kímélte Fiát halálra adni, azért hogy nekünk új életet, örök életet adjon! Fel
tudjuk egyáltalán fogni, hogy milyen nagy ajándék ez? Nincs az a mérték és az a földi érték vagy kincs, ami felül
tudná múlni ezt az ember számára készített legnagyobb jót! Kegyelemből és végtelen Atyai szeretetből lehet a
miénk, ha hittel fogadjuk el Jézus helyettünk, miattunk és érettünk vállalt kereszthalálát, üdvösséget szerző
áldozatát.
Fontos számunkra nem csak a Húsvéti ünnepek előtt, de akkor talán még inkább, hogy lélekben
elcsendesedve, hálával gondoljunk a nagyheti eseményekre, arra, ami értünk történt! Gondoljunk Megváltónkra,
aki roskadozva, de a Golgota hegyéig kitartva rendületlenül vitte vállán a világ összes bűnét az Ő durva, ácsolt
keresztjében, annak szörnyű terhében. Az Ő szenvedése és kínhalála teljes váltságot hozott nekünk, mert Ő
mindnyájunkért bűnhődött. Átvállalta bűneink büntetését, hogy bűneinktől megszabadulva mehessünk szerető
Atyánkhoz. Felfoghatatlan nagy kegyelem és szeretet, amely ma is mindenki számára elérhető.
Nagypéntek gyásza, szomorúsága és reménytelensége örökre véget ért, mert Húsvét öröme, boldog és
reményteljes valósága, az új élet megjelenése váltotta fel. Krisztus Feltámadt! Valóban Feltámadt! Ez legyen a
leghangosabb és a legfontosabb üzenet ma, amire figyelünk a sok-sok rossz hír között! Ennek legyen igazi
hírértéke modern világunkban! Mert ez nem csupán egy történelmi esemény, ami egykor, régen történt, hanem
máig ható, szívünkhöz a legközelebb álló olyan valóság, melynek örökéletre vivő erejét senki nem veheti el
tőlünk! Legyünk ennek hűséges hirdetői és közvetítői!
Czibula Zoltán
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A Passió főszereplőjének bizonyságtétele
Néhány évvel ezelőtt megnéztem a Passió című filmet, ami olyan nagy hatással volt akkor rám, hogy
azóta nem tudom rávenni magam, hogy újra megnézzem. Annyi fizikai szenvedés volt benne, hogy
meghaladta a befogadó képességem. A film hiteles "mestermű"!
Találtam egy videót az interneten, biztosan mások is látták, azok kedvéért írok néhány gondolatot róla,
akik nem látták még. Tulajdonképpen egy nem megrendezett interjúról van szó, amit a Passió
főszereplőjével készítettek. Jim Caviezel hívő keresztény, Washingtonban él, tizennégy éve nős, két
kínai gyermeket nevel feleségével. A színész elmondja, hogyan kapta meg a felkérést Mel Gibsontól,
aki 15 éven át készült ennek a filmnek a megrendezésére. Mesél a forgatás alatt megélt érzéseiről,
gondolatairól, lelkiállapotáról. Először nem akarta a szerepet elvállalni, nem érezte magát alkalmasnak
rá, végül azért fogadta el, mert úgy érezte, a tehetségét is Istentől kapta, azzal is Neki kell szolgálni.
Arra gondolt, hogy mindenki a feltámadást akarja látni, nem pedig a szenvedést, pedig hatalmas
áldozat volt az, amit Jézus értünk megtett. Nem középszerű filmet akart, ami egy kicsit is pogány,
transzcendentálisra akarta megcsinálni. Ez sikerült is.
A forgatás elején kiment a helyéről a válla, így csinálta végig a forgatást. Közben tüdőgyulladást
kapott, mindkét tüdeje megtelt folyadékkal, 104 kg-ról 84-re fogyott, az utolsó felvétel alatt
villámcsapás érte, az egyik korbács a tolmács nem jó értelmezése miatt 35 centiméteres sebet ejtett
rajta, a forgatás után szívműtéten esett át.
.A film valóságos fájdalomban született. Arra gondolt: Uram, ne hagyd, hogy az ördög tönkretegye ezt
a filmet! Tudta, hogy az emberek napi imádkozásán és böjtölésén keresztül láthatják meg Jézust. A
forgatás közben volt olyan állapotban is, hogy az orvosa
azt mondta. akár meg is halhat. Mel megkérdezte mi
legyen, erre ő azt válaszolta: ez az én ügyem és az Úré,
ha meghalok, a mennybe jutok. De mi ez ahhoz képest,
amit Jézus tett, aki meg is halt a mi bűneinkért?!
Gyönyörű evangelizálást is hallhatunk Jim Caviezeltől:
„Nem a rómaiak adták halálra Jézust, hanem a saját
népe. Mi mindannyian bűnrészesek vagyunk, mert
amikor vétkezünk, újra-meg újra eláruljuk Jézust, főleg,
ha keresztényként tesszük ezt. Jézus viszont mindig újra
szól: álljunk fel, próbáljuk meg újra, menjünk tovább! Nem mondhatjuk: akkor leszek jó keresztény,
ha meg van a jólétem, ha gazdag vagyok. Az ördög jól megnéz magának mindannyiunkat, és azt
mondja: adok neki egy milliót, neki ötöt, neki ötvenet, és elfordul Istentől. Ez sokszor sikerül is a
sátánnak, mert a döntés a mi kezünkben van, szabad akarattal rendelkezünk. Mindenkinek tudnia kell,
hogy nem az a szabadság, hogy azt teszünk, amit akarunk, hanem jogunkban áll azt tenni, amit
kellene!
Az a nagy probléma, hogy nagyon sok keresztény elmerül a pogányságban. Jó fejek akarnak lenni a
pogány barátaiknál. Egyszer mindnyájan választás elé kerülünk, vagy élünk a lehetőséggel és Jézusnak
adjuk életünk, vagy megtagadjuk Őt.
Sok mindent láthatunk a horizonton, ami döntésre fog kényszeríteni. Napjainkban is sokan halnak meg
Jézusért. Mondhatnánk, Jézus már mindenkiért meghalt. Mégis Péternek is. Jánosnak is és még
nagyon sok Krisztus hívőnek meg kellett halnia az Ő nevéért.
Nehéz a Passiót nézni? A halálunk közeleg. Mind meg fogunk halni. Az első halálban. Remélhetőleg a
másodikban nem. Isten soha nem akarja az embert a pokolba küldeni. Az emberek választják ezt.
Válasszátok el magatokat ettől a gonosz nemzedéktől testvéreim! Nem azért vagytok, hogy
idomuljatok, hanem, hogy ellenálljatok!
Az interjú további részében arról is mesél Jim Caviezel, hogy most a hangzó Biblián dolgozik, ami sok
embernek a magtérését is szolgálhatja.
Úr Jézus, köszönöm, hogy szenvedtél, meghaltál értem- értünk, legyőzted a halált, így örök életünk
lehet!”
Rákosi Márta
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Pálya-Dobai Sára bemutatása
Március 30-án vasárnap délelőtt volt gyülekezetünkben
Pálya Szilveszter és Annamária első gyermekének,
Sárának a bemutatása. Tenkely Béla a Lukács
evangéliuma 18:1-17-ig igéket olvasta fel ez
alkalomból és szólította meg a családot és a
gyülekezetet:
"Engedjétek
hozzám
jönni
a
kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert
ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba."
Legyenek a szülők és gyülekezetünk minden tagja
segítője és ne akadályozója, hogy a gyermekek jól
érezzék magukat és vágyjanak az Isten házába. Az
áldáskérő imádság után a bibliakör, ezután Kovácsné
Dobai Edit köszöntötte a családot. Végül egy kedves
éneket hallgathattunk, melynek refrénje így hangzik:
"Istennek egy csodálatos alkotása vagy, egyetlen vagy, az aki vagy és ahogy vagy, az Övé vagy." Isten
áldását kívánjuk ezúton is Sára és szülei életére.
Kovácsné Dobai Edit

Fakó Melinda bemutatása
Hat és fél héttel az Úr Jézus Jeruzsálembe vonulásának
ünnepe előtt Isten egy újabb kis küldöttét küldte
családunkba Melinda személyében. Számunkra a
húsvéti ünnep sorozat egy héttel korábban elkezdődött
idén. A várandóság nehézségei után hatalmas boldogság
vette körül a mi kis Somogyi utcai házunkat, ami
természetesen kiterjedt a család nem ott lakó részének
tagjaira is.
A hála nem maradt el a szülők és a család részéről. Így,
amint lehetett a kis Melindával együtt igyekeztünk
Istenünk elé, hogy megköszönjük ajándékát. Ajándék.
Ez a szó csengett vissza Eszes Zoltán csömör-cinkotai
lelkipásztor igehirdetéséből Melinda bemutatásán. Isten
ajándékot ad minden újszülött kisgyermek személyében,
de továbbra sem szabad elfeledni, hogy ki áll életünk
középpontjában. Atyánk nem maga helyett ajándékozza
a kisgyermekeket. Nem azért, hogy róla elfeledkezve gondoskodjunk az új családtagról. Életünk
mindenapjainak megváltozása esetén is fontos tudni, hogy Isten továbbra is életünk középpontja,
hiszen egy gyermek nem kis felelőséggel járó felneveléséhez is tőle kapjuk a segítséget. Főleg
szükséges ez ha már több személy osztja meg figyelmünket.
Az igehirdetés és az áldást kérő imádságok után felcsendült az énekkar imája is az „Áldjad meg” című
énekben, majd Czibula Mariann, Eszes Tünde és Lilla köszöntötte a családot.
Nagy öröm volt számomra ezen az ünnepen ott lenni, ahogy nagy öröm a család folyamatos bővülése!
Nagyon sokszor hálát adok Istennek a családért, amelyben még most is nevelkedhetek. Akik ismernek,
tudják, hogy milyen fontos számomra a nagy és erős családi háttér. Látva, hogy Isten gondoskodik
arról, hogy ez a jövőben is meglegyen, nagy hála tölti el a szívemet. Azonban nem mehetek el szó
nélkül a felelősségem mellett. Ahogy előttem is csodálatos példák voltak szüleim, úgy nekem is példát
kell mutatnom, nemcsak a saját gyermekem, hanem minden gyermek előtt a családban.
Nagyon jó érzés idén ebben a felfokozott örömben várni a Húsvét ünnepét, tudván, hogy Édesatyánk
további áldásokat készített el számunkra a családban és a gyülekezetben.
Süveges Szilárd
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Feltámadunk!
A keresztyénség legnagyobb ünnepe a Húsvét. De az örömünnepet megelőzte a Nagypéntek. Hol volt
akkor a Virágvasárnapon hozsannát kiáltó tömeg, aki a szamárháton Jeruzsálembe bevonuló Jézust
kísérte? Sajnos ott volt, de most Kajafás főpap és klikkjének hergelésére – Feszítsd meg! Nem ezt,
hanem Barabást akarjuk – kiáltozták gyűlölködő hangorkánnal. – Vére rajtunk és fiainkon – ismétli a
tömeg Pilátus helytartó kézmosását látva. Ő próbálta megmenteni a megostorozott Jézust, hiszen
felesége is erre intette. – Íme az Ember – mutatott rá néhány perce a töviskoronás Krisztus Jézusra, de
nem volt szánalom. –Nem leszel a császár barátja, mert „ez” király akar lenni – harsogta Annás és
Kajafás Pilátus felé. Kegyvesztettként – száműzetésben, vagy halállal lakolni?
Pilátus döntött, mert „Istenünk így akarta”, megváltásunkért áldozati bárányként az egyszülött Fiúnak
meg kellett halnia „az írások szerint”. Beteljesedett az ószövetség evangélistájának, Ézsaiás prófétának
az a próféciája is könyvének 53. részében: „A bűnösök közé számláltatott, a gazdagok közé került
kínos halál után”. De Pilátus mégis borsot tört az álnok főpapok orra alá” Názáreti Jézus a zsidók
királya” íratta az akkori művelt világ két nyelvén latinul és görögül, de héber arám nyelven is. „Dicső
király az én Megváltóm, mindenki lássa meg”. És meglátták mind, akik kimentek a Golgotai
vesztőhelyre. Ott függött két lator között az egyetlen igaz, Jézus Krisztus. Jelképezve ezzel az utolsó
ítéletkor történő eseményt. Jobb és bal kéz felől áll akkor minden földünkre született ember. És a
király, az egykor szenvedő, ítélni fog!
Egy karéneki refrént idézek: „Arra kell most törekednünk, hogy álljunk a jobb felől, Pálmaággal a
kezünkben, szép fehér ruhánk legyen” (Írott ének refrénje.) Jött Nikodémus és Arimátiai József, új
sírba tették, és harmad napra feltámadott, amint háromszor is jelezte tanítványainak. Ezzel
reménységet adott nekünk, Ádám és Éva utódainak, mi is feltámadunk. Hány és hány nemzedék
született és halt meg az édenkertből
távozása óta az emberiségnek? Egyedül
Istenünk és Megváltó Jézusunk tudja. És azt
is, hogy mint dicső király mikor fog
visszajönni. Mózes, az Isten embere, aki
kivezette Izraelt – Isten csodálatos
jelenlétével és gondoskodásával – így
imádkozik a 90. zsoltárban „Ezer esztendő
előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely
elmúlt, vagy mint egy őrváltásnyi idő
éjjel”.Kétezer év elmúlt, a harmadikban
élünk, Lukács evangélista 12,35-38-ben ír a harmadik őrváltáskor visszaérkező Úrról. Mi most a
harmadik őrváltási időben élünk. Ugyanis egy éjszakai őrségidő este 6-tól reggel 6-ig tart (az
egyenlítőhöz közeledve az év minden napján este 6-tól teljes sötétség van reggel 6-ig). Tehát 3x4 óra
= 12 óra, az őrség ideje. Ez az évezred a harmadik őrváltásnyi idő. Maranatha! Az Úr közel – mondjuk
minden istentiszteletünk végén.
„Boldogok, akik az Úrban halnak meg” Jel 14,13b És várjuk, ha meghaltunk is a dicső feltámadást. Az
idő közel, hiszen felgyorsult világunkban Internet segítségével másodpercek alatt, a világ bármely
pontján élőkkel kapcsolatot létesíthetünk, akiknek van ilyen készüléke, de a Szentírás is több ezer
nyelven olvasható! Az evangélium eljut „a föld végső határáig” napjainkban. De a Sátánnak is
eszközévé vált ez a modern hírközlő eszköz. Sőt a fiatalságot környékezi meg erkölcsi szabadságot
hirdetve, hiszen „demokratikus” joga van hozzá, aki akarja. Mi hívő keresztyének legyünk „só” a
környezetünkben. A sóból kevés kell, de nélkülözhetetlen egészségünkhöz. Tegyünk bizonyságot
hitünkről embertársainknak.
A békési Rózsatemetőben néhány éve, egy kiemelt, díszes út melletti sírnak feliratára lettem figyelmes
„Nincs feltámadás”volt az eltemetett neve életkora alatt, a fekete márványtáblán. Református
testvéreim temetőjében hogyan lehetséges ilyen felirat? – kérdeztem egyik vezetőjüktől. A temetőnket
köztemetőnek nyilvánították – felelte. Itt fizetni kell a sírhelyekért. A kiemelt utak mentén
sokszorosát, az átlagnak. Nos ez az ember, még életében megvásárolta, de ateista lévén, hozzátartozói
ezt a „végakaratát” csak temetése után vésették rá. Semmit nem tehetünk, kifizette a sírhelyet, oda
temették hát és kívánságát teljesítették. A hitetlen emberek csak szeretnék, ha nem lenne feltámadás,
de lesz!
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Egyik kortársammal a rendelőben beszélgettem pár éve. A feltámadási hitről tettem bizonyságot és
tudtam, hogy templomba járt néha, tehát hívő ember. Feltámadás? – kérdezte. Tudod, feltámadunk az
utódainkban, de nem másképpen –folytatta határozottan. De hiszen neked nincs is gyermeked, hogyan
támadsz fel abban? – világosítottam fel. Barátom, ha üdvözülni szeretnél, hinned kell, hogy, amint a
mi Urunk Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, mi is feltámadunk, de nem mindegy, hogyan. A mi
Urunk a János evangéliuma 5,24 – 29-ben egy szombaton éppen erről tanított. „Akik a jót tették, az
életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.” Ezért törekedjünk jót
cselekedni, de ekkor is csak Jézus Krisztus véráldozata által, Istenünk ingyen kegyelméből
üdvözülünk. A beszélgető kortársam még ma is él, betegségekkel küzdve – asztma pipával – amit én is
ismerek tapasztalatból, de hát így készít bennünket mennyei Atyánk, hogy a mennyei Jeruzsálem
boldog lakói lehessünk. Mert ezt az ó emberi természetünknek vadhajtásait metszőkésével, így termő
szőlővesszővé teszi mennyei Atyánk. Ő nem gyönyörködik a bűnös ember halálában. Ezt mondja az
Úr Isten: Térjetek meg azért és éljetek Ezékiel 18,32 És milyen jó, hogy időt ad még az idős
embereknek is, mert van miből megtérnünk.
Éljük hát úgy mindennapjainkat, hogy legyünk bár fiatalok (hány és hány autóbalesetben halnak meg
diszkózás után fiatalok), középkorúak (stresszben, túlhajszolt életvitelben, szívinfarktusban,
agyvérzésben egyre fiatalabb korban) és időskorban, de nem akárhogyan, hanem hitben naponta
megerősödve, és bízva a kegyelemben: Feltámadunk mennyei polgárokként, mert hittünk Jézus
Krisztusban.
Durkó Gábor, Békés, 2014. 03. 13.

RÁKOSHEGYIEK ALBERTIRSÁN
Különleges és szép alkalmunk volt 2014. március 23.-án, amikor a rákoshegyi testvérek voltak
Albertirsán vendégszolgálaton. Nekem azért volt különleges, mert két éves koromtól 50 éves koromig
a rákoshegyi Gyülekezet tagja voltam, így sok régi kedves testvéremmel találkozhattam. Új tagokkal
is bővült a gyülekezet Isten kegyelméből, őket meg megismerhettem.
Az imaórát Muzslai-Bizik Bence tartotta, a bűnből való szabadulásról beszélt a Zsolt. 51, 3-4 versek
alapján. Sokan vannak körülöttünk, akik még a bűn rabságában élnek, szívünkön kell viselni a
sorsukat nekünk, akiket már megváltott Jézus a bűnünkből.
Nemeshegyi Dávid lelkipásztor testvér Lukács evangélium 15. részét olvasta délelőtti istentisztelet
alapjául. Az egész részből a tékozló fiú esetét emelte ki. A kisebbik fiú, aki kikérte az örökségét, ezzel
a cselekedetével kimondatlanul is apja halálát kívánta. Az akkori törvény szerint (Móz. V. 21, 18-21. )
az engedetlen fiút meg kellett kövezni. Az apa nem ezt tette, kiadta a részét, utána pedig minden nap
várta a kapuban. Az apa szeretete nem a fiú magatartásán, teljesítményén múlik, ő feltétel nélkül
szeret. Szeretettel fogadja fiát, aki megbánva bűnét hazajön. Az idősebbik fiú ezt nem tudja megtenni,
ő otthon van elveszve. Nemeshegyi testvér négy pontban foglalta össze a tanulságot a történetből:
1, Milyen Istenképet sugallunk. A törvény betartása, vagy a kegyelem lehetősége.
2, Meg kell keresnünk a gyülekezetből elmaradottakat.
3, Misszió az elesettek felé.
4, Misszió a gyülekezeten belül lévő megfáradottak, elesettek felé.
Napi élő kapcsolatban kell lennünk Istennel, hogy örvendező szolgáló életet élhessünk. Az igei
szolgálat után Németh László testvér ismertette a gyülekezet történetét, Mihály Tamás a
Dunavarsányban plántált gyülekezetről beszélt, Molnár Csaba a bábcsoport munkájáról szólt. Lakatos
Péter zsoltárt szavalt. A fiatalok dicsérő énekeikkel színesítették az alkalmat. Családokhoz osztottuk be
a testvéreket ebédre.
Délután a 80, és a 81. zsoltár alapján szólt Nemeshegyi Dávid testvér. A 80. Zsoltár egy panasz zsoltár,
Izráel népe panaszkodik, hogy elhagyta őket az Úr. De Isten válaszol a 81. zsoltárban. Nem én
hagytalak el titeket, ti hagytatok el engem. Isten megenged az életünkben szenvedéseket, sőt a
szenvedés az élet természetes velejárója. Mit csináljunk szenvedés közben? Istennek szabad
panaszkodni, és várni a szabadítást. De nem mindegy, hogy miben fáradunk el, vagy mi miatt
szenvedünk. Délután is elhangoztak versek, bizonyságtételek, énekek.
Hálás szívvel gondolunk a Rákoshegyi testvéreinkre, akikkel egy szép, áldásos napot tölthettünk el.
Imádságainkban hordozzuk őket, hogy továbbra is végezhessék a lélekmentés szolgálatát velünk
együtt, hogy gyarapodhassanak gyülekezeteink megtérőkkel Isten dicsőségére.
Lisztesné Oros Erzsébet
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Ismerős arcok
özv. Buzás Mihályné Lica néni
Nem tudom, hogy mások is ugyan így éreznek-e, de én, ha Lica nénit nézem – ma, 12 év elmúltával –
Misi bácsit is látom, így a kérdések feltevésénél sem tudtam őt kihagyni.
Lica néni mikor és hogyan tért meg?
2013. pünkösdjén volt a bemerítkezésem 65. évfordulója. Négyen
voltunk hitvallók. Öröm nemcsak a mennyben volt, hanem a
gyülekezetben és a mi szíveinkben is, mert az Úr Jézus példáját
követhettük mi is. Én különösen hálás vagyok, mert hívő
családban születtem és a gyülekezetben nőttem fel. Láttam a
szüleim példás hívő életét és a gyülekezetben a testvérek
egymásért imádkozó szeretetét. Ezek mind jó hatással voltak rám.
Megtérésemhez azonban Vass Ferenc testvér, Tahitótfalui
lelkipásztor igéből vett szavai és imája járult hozzá. Egyik nálunk
töltött estén így szólt hozzám. Az Úr Jézus engem is szeret, hív,
és vár! És én döntöttem. Igent mondtam a hívásra. Azóta is
békesség és krisztusi öröm tölti be életemet. Majd én is
bekapcsolódtam a szolgálók közé, így énekkar, zenekar,
költemények elmondása, vasárnapi iskolásokkal való foglalkozás, leányköri munkák, idősek, betegek
látogatása.
Hogyan ismerkedett meg Lica néni Misi bácsival?
Nyári időben a délutáni tisztelet után pásztorunkkal együtt házaknál jöttünk össze, énekeltünk,
szavaltunk, igét hallgattunk, főleg idős testvéreinknél. Vegyesen, fiatalok szolgáltunk együtt, ismerve
jól egymást, így a párválasztás is az Úr segítségével történt. Így volt ez nálunk is. Házasságunk 48
évig békés, boldog, szeretetben töltött idő volt. Három gyermeket kaptunk ajándékba az Úrtól, és
igyekeztünk az Ő félelmében nevelni őket.
Hogyan osztották meg a lelki munkával és a családdal járó felelősséget és feladatokat?
Férjemet 1955-ben bízta meg a gyülekezet a felelősséggel teljes szolgálatra, amit haláláig, 2001-ig
hűségesen betöltött. Háttér munkában én segítettem őt a sok könyvelésben és imáimmal.
Elmondhattuk mi is sokszor, „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hisz munka
volt bőven a gyári munkahelyén, a családban és az építkezéseken. Saját otthonunk, szolgálati lakás,
imaház ujjá építése. És mindenre volt idő és erő, mert az Úr adott. Áldott legyen érte a neve!
Gyermekeimmel, unokáimmal történő beszélgetéskor nagyon sokszor emlegetjük a példás életű
édesapát és nagypapát.
Miért hálás Lica néni és mi a szíve vágya?
Hálás vagyok az Úrnak, hogy ifjú koromban megőrzött a világ csábításától és az Úr hívását hallva,
komolyan véve, mellette döntöttem és gyermeke lehetek.
Szívem vágya - ha betelnek földi életem napjai - előre ment szeretteimmel, a sok-sok lelki
testvéreimmel együtt az Úrral lenni és dicsérni Őt, lelkünk megmentőjét.
Ha napjaink és éveink múlnak is, olyan jó tudni, hogy Istenünk kész használni minket ma is. Ha
megfáradunk, új erőt ad, ha szem elől tévesztjük küldetésünket, feladattal bíz meg. Kijelölte
helyünket itt, és elkészítette odaát. Imádságom, hogy míg e szép vágy Lica néninél beteljesül, tudjon
áldássá lenni, s elvégezni a futását örömmel.
Köszönöm a beszélgetést.
özv. Bánszki Jánosné
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A fiú
Egy vagyonos ember és a fia minden különleges művészi alkotást össze akartak gyűjteni. Minden
megtalálható volt a gyűjteményükben Picassótól-Raphaelig. Gyakran leültek együtt és csodálták a
nagyszerű munkákat.
Mikor a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a háborúba. Bátran életét adta, mikor megmentett egy
másik katonát. Amikor az apa megtudta, mélyen gyászolta egyetlen fiát. Hónapokkal később, épp
Karácsony előtt kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a kezeiben.
Így szólt: "Uram Ön nem ismer engem. Én vagyok az a katona, aki a fiának köszönheti az életét.
Aznap sok embert mentett meg. Éppen engem vitt biztonságba, mikor egy golyó szíven találta, és ő
azonnal meghalt. Gyakran beszélt nekem Önről és a művészet iránti szeretetéről. - A fiatalember
felemelte a csomagját. - Tudom, hogy ez nem nagy valami. Nem vagyok nagy művész, de azt hiszem,
a fia szeretné, ha ezt megtartaná."
Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré volt, amit a fiatalember festett. Csodálta, hogy a
katona mennyire meg tudta ragadni a fia személyiségét. Az apa szemei megteltek könnyel.
Megköszönte neki a képet, és felajánlotta, hogy kifizeti.
- "Oh, nem uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia értem tett. Ez ajándék."
Az apa jól látható helyre akasztotta a portét, így ha látogatók jöttek, a fiáról készült kép volt az első,
amit megmutatott nekik a kollekcióból.
Néhány hónappal később az ember meghalt.
Sor került a képek elárverezésére. Sok befolyásos ember összegyűlt, és izgatottan várták, hogy
megvehessék az értékes képeket a saját gyűjteményükbe. A fiúról készült kép az emelvényen volt. Az
árverésvezető kopogtatott a kalapáccsal. "Az árverést
ezzel a képpel kezdjük."
"Ki akarja megvenni ezt a képet?- kiáltott valaki
hátulról. - Látni akarjuk a híres képeket. Hagyja ezt!"
Az árverésvezető azonban hajthatatlan maradt.
"Mennyi a kikiáltási ára ennek a képnek? Ki kezdi el az
ajánlást? 100$-ért, 200$-ért?" Egy másik hang mérgesen
kiáltotta. "Nem azért jöttünk, hogy ezt a képet nézzük!
Mi Van Goghot, Rembrandtot akarunk! Gyerünk már az
igazi képekkel!"
De az árverésvezető tovább folytatta. "A fiú, a fiú.
Kinek kell a fiú?"
Végül egy ember szólalt meg a terem hátuljából. Ő volt
hosszú ideig az embernek és fiának kertésze. "Elviszem 10$-ért." Szegény ember lévén, az volt
minden, amit fel tudott ajánlani.
"Ki ajánl érte 20$-t?"
"Adja neki oda 10$-ért! Nézzük a mestereket!"
"10$ az ajánlat. Ki ad érte 20$-t?"
A tömeg kezdett mérges lenni. Nem akarták ezt a képet. Sokkal értékesebb festményeket szerettek
volna a gyűjteményükbe.
Az árverésvezető csapott a kalapáccsal. "Először, másodszor, eladva 10$-ért."
Egy ember a második sorból közbekiáltott. "Gyerünk már a többi képpel!"
Az árverésvezető letette a kalapácsot. "Az aukciónak vége."
"Mi lesz a festményekkel?"
"Sajnálom. Mikor felhívtak, hogy levezessem ezt az aukciót, elárultak nekem egy titkot, mely a
végakaratban feltétel volt. Egészen eddig nem mondhattam el. Csak a fiú portréja volt eladó. Aki azt
megveszi, az örökölheti az egész vagyont, beleértve a festményeket is. Az, aki elviszi a fiút, megkap
mindent."
Isten nekünk adta az Ő Fiát 2000 évvel ezelőtt, hogy meghaljon a kereszten. Hasonlóan az árveréshez,
az üzenet ma is ugyanaz. A Fiú, a Fiú, ki viszi el a Fiút? Hiszen akié a Fiú, az megkap mindent vele
együtt.
Forrás: Internet Közreadta: Bánszki László
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Búcsú Motyovszki Zsuzsanna testvérnőtől
2014. január 31-én rokonok, ismerősök, a gyászoló albertirsai baptista gyülekezet jelenlétében
búcsúztunk Motyovszki Zsuzsanna testvérnőtől. A vigasztalás igéjével László Gábor testvér szolgált,
önéletrajzát pedig Nemeshegyi Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora ismertette.
Motyovszki Zsuzsika - 1993. május 30-án merítkezett alá László Gábor testvér által – Pilisen.
Bemerítési igéje: „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”. Gal. 2:20/a.
„Megtérésem előtt három este hallgattam az igét. Örült a szívem, épültem általa. Volt egy mondat, ami
úgy megragadt a szívemben és az értelmemben, hogy nem hagyott nyugtot. Ez a mondat is a keresztről
szólt. Ez láttatta be velem hibáimat, és döntésre késztetett. Elfogadtam Jézus Krisztust az én
Megváltómnak, Uramnak, Üdvözítőmnek. Hálás az én szívem Néki.” (Zsuzsika bizonyságtételéből
idézet, mely elhangzott a gyülekezetünkben 2004. szeptember 12-én, a Keresztről szóló beszéd…
címmel Kor. I. 1-18, 25) alapján.
Zsuzsika aktív, segítő tagja volt kezdettől fogva a Sáfár gyülekezeti újság szerkesztő bizottságának 1994-től kb. 2000-ig. Riportokat készített, cikkeket írt, vezette a visszatekintés c. rovatot.
Szinte minden írásában kiemelte a bizonyságtevés fontosságát, melyet elsősorban saját magától várt el,
de erre buzdította a kilenc fehérruhást is 1995. június 4-én a hozzájuk intézett kedves levélben.
Említésre méltó, hogy cikkeiben mindig meglátta hibáit, gyengeségeit is. „Emlékszem egy alkalomra –
bemerítkezésem előtt volt – a lelkészházaspár imádkozott velem és Margitka néni arra kérte az Urat,
hogy a próbákban, az elkövetkező nehézségekben legyen velem az Úr és erősítsen, segítsen. Én akkor
még mindig ott fent jártam a hegyen Jézussal és csodálatos dolgokat éltem át Vele. És azon az
imádságon mégis elcsodálkoztam. Hogy-hogy gond és próba?! Hisz az Úr mindig velem van, akkor
probléma hol lehet? Azután le kellett jönnöm a hegyről és lent a mélyben sötétség van, hideg van,
rideg könyörtelenség. Jöttek a próbák, a kísértések, a miértek. Tudom-e elfogadni a próbát, mint
nevelési eszközt alázattal, szelídséggel, mint Jézus tanítványa? Élek pedig többé nem én, hanem él
benne a Krisztus. Ez volt az én bemerítési igém, mely tömören és világosan fejezi ki létünk egész
célját.”
A következő cikk pedig, mint egy vallomás Zsuzsikától, amiben egyúttal rá ismerünk.
„Testvéreket kaptam az Úrtól
A mi Urunk imádságot meghallgató Úr, ezt a testvérek is megtapasztalták már. De a mi Urunk olyan
szerető szívű, olyan irgalmas, és jóságos, mert Ő a hangosan ki nem mondott imádságokat, s a
vágyakat is sokszor teljesíti. Gyermekkorom egyik vágya volt: szerettem volna egy kistestvért
magamnak. Aztán volt idő, amikor nem nagyon akartam, - de ez csak olyan átmeneti állapot volt, mert gondolom, mást is megkísértett már, hogy ha testvére van, vagy lesz, akkor osztozkodni kell a
játékokon, a csokoládén és a szülők szeretetén, figyelmességén. Ez a megkísértés elmúlt, de testvérem
nem született, így hát sokszor unatkoztam, ha nem volt kivel játszani. Az évek múltak és én
elfogadtam sorson, ahogy volt. Nemhogy testvérem nem lett, de időközben a szüleim is meghaltak, és
én magamra maradtam, - mert nem adatott meg, hogy nekem is legyen családom - bizony sokszor
éreztem egy jó testvér hiányát, akivel megoszthattam volna gondjaim, aki segítségemre lett volna a
problémák megoldásában. De most, hogy visszaemlékezem a múltra, azt is észre kell vennem, hogy az
Úr mindig küldött valakit, aki segítségemre volt a nagyobb problémák idején. Hála érte az Úrnak. Ő
ismert, tudott rólam és gondja volt, s van reám. Szentlelke által újjászülettem és egy új gyülekezetnek
lettem a tagja – a mostani gyülekezetemnek. És itt addig át nem élt dolgokat tapasztalhattam meg. Az
a meleg szeretet, amellyel találkoztam legelőször is, ez számomra ismeretlen volt. Az, hogy
„idegenek” ilyen kedvesek a másik ismeretlen emberrel, ezt olyan jó volt megérezni, átélni. Egyre
többször maradtam ott az igehirdetések után beszélgetni, és így egyre több testvért ismerhettem meg.
Meghívtak az otthonaikba, vendégül láttak. Különös volt számomra az is, hogy itt mindenki testvérnek
szólítja a lelkipásztort és gyakran egymást is. Én annak idején csak „testvérkét” szerettem volna, de az
Úr bőkezűen megajándékozott és adott egyszerre „sok testvért”. Bízom benne, hogy az Úr ad még új
megtérőket is és így a testvéreim száma gyarapodni fog. Vannak más gyülekezetből is testvéreim,
akikkel közelebbről is megismerkedhettem, elbeszélgethettünk egy-egy látogatás alkalmával. Hálás
vagyok a pilisi testvérekért is. Én ott merítkeztem be, az volt az első alkalom, amikor ott jártam és úgy
fogadtak, olyan meleg szeretettel, amit azóta sem felejtek el. Áldom és magasztalom az Urat végtelen
szeretetéért, köszönöm, hogy az Övé vagyok, köszönöm irgalmát, mellyel lehajolt hozzám és
kimentett a bűnből. Köszönöm gondviselő szeretetét és köszönöm Néki testvéreimet is.”
Megjelent a Sáfár gyülekezeti újságban 1997. június 29-én
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„Vágyódom elköltözni” (Fil. 1:23)
Néhány gondolat az elköltözött Motyovszki Zsuzsanna testvérnő temetési gyászistentiszteletéből.
Motyovszki Zsuzsanna 1950-ben egyedüli gyermekként született és élt családjában. Édesanyjának
elvesztése után még inkább felerősödött benne, mit is jelent az egyedüllét, a magány terhe. A teremtő
Isten által kijelentett igazságot naponta ő is megélte, igen, nem jó az embernek egyedül lennie.
Életében fordulópontot jelentett a megfeszített és feltámadott Úrral való találkozás. Új életet kapott és
Istenhez való hűségét 1994-ben bemerítkezéssel megpecsételte. Isten családjában, a gyülekezetben
lelki testvérekre, új célra talált. Törékeny, cserépedény életét a betegség nem kímélte. Miközben földi
sátorháza bomladozott, lelkében egyre inkább megerősödött, „vágyom elköltözni és Krisztussal lenni,
mert ez sokkal jobb mindennél.” A nagy út előtt, az utolsó estén Zsuzsika lelkipásztorával,
gyülekezetvezetőjével és néhány testvérnővel még együtt énekelt és imádkozott. Isten azon az
éjszakán örökre magához ölelte, földi életének ajtaja ugyan bezárult, de kitárult előtte a mennyország
fényes kapuja. Dicsőség legyen Istennek!
László Gábor lelkipásztor

VRBOVSZKI TESTVÉRTŐL BÚCSÚZTUNK
Vrbovszki Mihály 1941. szeptember 20-án született Pilisen id.Vrobovszki Mihály és Zsilik Judit
második gyermekeként. Kisgyermekkorát beárnyékolta a háború, amiről kicsi kora ellenére több
emléke is volt, sokszor beszélt ezekről. Az ún. felszabadítók tevékenysége mély nyomot hagyott
lelkében. Általános iskolai tanulmányait Pilisen végezte, majd két szakmát is szerzett;a
varrógépszerelő és villanyszerelő szakmákat., amiket aztán egész életében, még nyugdíjas korában is
gyakorolt. Több munkahelyen dolgozott, (Pirusz, Démász, Ovit) mindenhol elismerték és szerették
munkatársai és vezetői is.
Születése óta kötődött a pilisi baptista gyülekezethez, már
gyermekkorában is sokat szolgált főleg énekekkel a gyülekezet
örömére. Bemerítése Tóka Gyula lelkipásztor által történt 1964.
szeptember 13-án. Szerette a gyülekezetet, az ünnepélyeket, a
hálaadókat, szolgálatkész volt egész életében, sokszor elővette
tangóharmonikáját, vagy elektromos orgonáját, ezek által kísért
énekeivel dicsérte Mindenható Urunkat. Tevékeny volt az imaház
körüli munkák terén is, az elsők közt jelentkezett és pontosan
precízen végezte a rábízott feladatokat. Keze munkáját dicsérik
nemcsak a szakmájában végzett munkák, hanem pl. a kisegítő
épületünk korlátai is, ami az ő ötlete és megvalósítása nyomán
asztalul is szolgál. Sokszor előttünk eltitkolva betegségét vagy
gyengeségét, jött és segített, ha kellett gerendákat emelgetni, ha
kellett világítást kiépíteni. Nagyon fontos volt számára a tavalyi
imaház felújítás, tevékeny részt vállalt abban, hogy időre készen
legyünk vele.
Családi életében kétszer vált el, harmadik házasságát Pócsik Erzsébettel kötötte 1991. március 3-án
Szolnokon. Fontosak voltak neki felesége előző házasságából született gyermekei szerette őket, az
ottani unokákat és rokonokat szinte a sajátjainak tekintette. Feleségével együtt immár ketten hasznos
tagokként épültek be gyülekezetünkbe, fontos volt számukra az Úr ügye, nemcsak itt, hanem más
gyülekezeteket is látogatva és segítve.
Vrbovszki testvér végzetes betegségének jelei már tavaly ősszel kezdtek mutatkozni, először nem
akart tudomást venni róla, de a rák átterjedése miatt állapota egyre rosszabbodott, majd január 3-án
bekerült a Ceglédi kórházba, ahonnan továbbszállították a Klinikákra, ahol viszont már nem tudtak
rajta segíteni. Keringése január 21-én délelőtt végképp összeomlott, és lelke e földi sátorházat
elhagyva hitünk szerint megváltó Urához a mennybe költözött.
Gyászistentiszteletére február 2-án a pilisi imaházban került sor nagy részvét mellett, ahol Szilágyi
József gyülekezetvezető szólta a vigasztalás igéit, ezt követően pedig néhány visszaemlékező
bizonyságtétel hangzott el testvérünk életét és szolgálatát méltatva.
Az örök élet és a találkozás reménységében bízva ezúton is kívánjuk Istenünk vigasztalását a
családnak, rokonságnak, és mindenkinek, aki szerette és tisztelte elköltözött testvérünket.
Szilágyi József
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Tanulságos történetek...
Paradicsom és a Pokol
- Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol?
Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és megengedi az embernek, hogy betekintsen. A szoba közepén
egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval. Az embernek elkezdett
csorogni a nyála. Az emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak és halálsápadtak voltak. Az összes
éhezett. Mindegyiknek egy hosszú nyelű; kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez. Mindegyikük elérte a
ragus tálat és vett egy kanállal. De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a
szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva. Isten ekkor azt mondta:
- Amit most láttál, az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek. Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt,
mint az előző szobában. Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitől ismét elkezdett folyni a
szent ember nyála. Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben.
De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek egymással. A szent
ember ekkor azt mondja Istennek:
- Én ezt nem értem!
- Ó, pedig ez egyszerű – válaszolja Isten – ez igazából csak “képesség” kérdése, ők megtanulták egymást etetni,
míg a falánk és önző emberek csak magukra gondolnak.
- “Amikor csak magunkra gondolunk… a Pokol itt a Földön van.”

Építkezz okosan
Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulnia.
Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a
munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a
szabadidőt, amit az évtizedek során nem tölthetett családjával.
- Valahogy majd csak elleszek – mondta
A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, és arra
kérte őt, hogy utoljára segítsen még neki felépíteni egy házat.
Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő és máris látni lehetett, hogy az utolsó házba a szívét már nem tette
bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez az
egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének.
A ház átadására megjelent a főnök is, magával hozta a ház kulcsait, és átadta azokat az ácsmesternek.
- Ez a Te házad – mondta – Ezt én adom ajándékba.
Az ácsmester megdöbbent. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, másképp dolgozott volna.
Így van ez mindannyiunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk
ki magunkból. És aztán rádöbbenünk, hogy magunknak kell, majd abban a házban laknunk, amit építettünk, ha
újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk. De már nincs visszaút, Te is építőmester vagy, Te is nap, mint
nap kalapácsot fogsz a kezedbe, hogy szöget verj a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel. “Az élet
egy csináld magad vállalkozás”! Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy döntesz, az szabja meg, hogy holnap
hogyan élsz majd.

Miért kiabálnak az emberek, ha dühösek?
Egy szent tanító a Gangesz partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta
dühösen kiabálni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és megkérdezte:
- Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
A tanítványok elgondolkodtak, s az egyikük így szólt:
- Amikor elvesztjük az önuralmunkat, kiabálunk.
- De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz ott áll melletted? Halkan is elmondhatnád neki azt, amit
akarsz – mondta a tanító.
A tanítványok nem találták a választ, s a szent a következő magyarázatot adta:
- Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell
ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság.
Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan beszélnek, mert a szívük
nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást, annyira egy helyen
van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egymásra
néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van.
A tanítványaira nézett, és így folytatta:
- Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek
eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön az a nap, hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem
találjátok meg a visszavezető utat.
Forrás: Internet Közreadta: Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia
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Sziasztok, kicsik és nagyok!
Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól! Jó szórakozást hozzá!

Rajzpályázat:
Jézus feltámadása
Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann

Máté 21;8

Máté 26;14-15

János 19;2

Márk 15;24a

Máté 26;26

Márk 15;24b

Máté 26;33-34

Máté 26;39

Máté 27;59-60

Máté 28;6

Vágd ki a képeket, ragaszd rá egy
papírra és írd alá, mit jelképeznek!
Ez alapján megtudod, mi történt
virágvasárnap és húsvét között.
Segítségül bibliai igeverseket
találsz alatta, amit kikereshetsz!
Várom a megfejtéseket:
Zsolti
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Magdolna könnyei
Halovány arcán könnyek árja
Patakzott bánatos szeméből,
Amikor drága kenet ömlött
Alabástrom szelencéből...
Amikor Jézus lábainál
Bűneit bánva haját tépte,
Akkor is könnyek között szállott
Nyugalom, s béke a lelkébe!

Gyülekezeti alkalmak:

Vasárnap:

Péntek
Szombat

9,30 óra
Imaóra
10 óra
Istentisztelet
/Közben gyermek-bibliakör/
17 óra
Istentisztelet
18 óra
Bibliaóra
18 óra
Ifjúsági

Ünnepi programok:

Április 20: Délelőtt és délután feltámadás ünnepi Istentisztelet
Április 21: 10 óra - ünnepi Istentisztelet és gyermekbemutatás
Eseménynaptár:
Április 27
Gyülekezeti vasárnap
Vendég: dr Nagy Imre orvos
Május 4
Anyáknapi Istentisztelet
Május 11
Albertirsaiak és Pilisiek szolgálata Ócsán
Május 18
Hitmélyítő Pilisen Nemeshegyi Dávid lp.
szolgálatával
Május 25
Hitmélyítő Albertirsán dr Urbán Gedeon lp.
szolgálatával
Június 1
Gyülekezeti vasárnap Pilisen
Június 8
Pünkösdi Istentisztelet d.e és d.u
Június 9
Kirándulás

Sziklasír előtt, nagy-nagy
csendben
Fénysávos hajnalhasadáskor
Mellette finom aromákkal
Könnye hull most is, mint a
zápor...
Leroskad, mint a letört rózsa,
Ő most a sírnak néma őre,
Hullnak könnyei, mint a
gyöngyszemek
A sötét, hideg sziklakőre.
Üres a sir... Ó, hol a Mester?
Vigasztalan, kietlen látvány...
De nemsokára ujjong a lelke
A földtámadott Krisztus láttán!
S aki bűneit elfedezte,
Aki szívének mélyét látja,
A szomorú, gyönge asszonynak
Kishitűségét megbocsátja...
Magdolna könnyei Jézus lábán
A bűnbánatnak bizonysága,
Testvér, könnyek közt borulj oda
A golgotai keresztfára!
Magdolna könnye ott a sírnál,
A szeretetnek drága éke,
Testvér, sirass meg minden percet,
Amit a Jézus nélkül élsz le!
Somogyi Imre

Következő lapszám várható megjelenése: 2014. június 8
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!
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SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja
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