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

 
AZ ALBERTIRSAI ÉS A PILISI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA. XVI. évfolyam, 3. szám. 2014. Október 

Hála a szolgálatért 
Amikor még a teológiai tanulmányaim megkezdése előtt álltam, úgy tekintettem erre a 

szolgálatra, mely számomra talán a legnagyobb kihívást és nehézségeket tartogatja az életben. A 

tanulmányok megkezdésével kezdtem érezni ennek a nemes szolgálatnak a szépségeit, hiszen az 

iskolában eltöltött évek alatt nagyon sok embert/testvért megismerhettem, sok baráttal 

megajándékozott az Úr, és még mindezek mellett a társat is ehhez az időszakhoz köthetem. 

Mindemellett pedig egyre érezhettem életemben azt, hogy Isten mennyire készít erre a szolgálatra. 

Mégis hétről hétre szembesülnöm kellett hiányosságaimmal, és gyengeségeimmel. Ilyenkor csodás azt 

meg tapasztalni, amit az elhívási igémben is olvashatok, akár mennyiszer fellapozom: hiszen becses 

vagyok az ÚR szemében, és 

Istenem az erősségem. Ézs 49:5b 

Vágytam ennek az Úrnak szolgálni, 

aki ennyire becsben tart. Így 

indultunk ezen a nyáron Mátészalka 

és körzetébe, bár éreztük 

hiányosságainkat feleségemmel, 

akartunk mégis szolgálni a 

lelkipásztor család felé, azzal, hogy 

nyugodt szívvel elmehessenek 

pihenni, a gyülekezet felé a 

bátorítással és buzdítással. 

Érkezésünk első hetében azonban 

azzal kellett szembesülnünk, mily 

nehéz helyzetben vannak szórvány 

gyülekezeteink és azoknak tagjai. Megdöbbentő volt látni a körülményeket, melyekben egyes 

testvérek laktak, vagy amiken éppen keresztülmentek. Ám ugyanakkor hatalmas kijózanítás volt 

számunkra az Istenhez ragaszkodás és magasztalás, annak az idős testvérnőnek a szájából, aki nehezen 

hall és már szinte teljesen vak, amikor nem tud aludni, a régen meg tanult versekkel és énekekkel 

dicséri az ő Megváltó Urát, és akinek nem győz elégszer hálát adni kegyelméért. Szintén kaptam 

lehetőséget megismerkedni egy olyan személlyel, aki ágyhoz van kötve, de lelke mégis szabad, hiszen 

Jézus övé, aki által az ember valósággal szabad. Csodás volt látni mikor Bibliáját boldogan mutatva 

mondta: „ezekkel az igeversekkel bátorított az Úr az életem nehézségei során.” és a Bibliája telis-tele 

aláhúzásokkal. Nehéz két hét áll mögöttünk, de egyben egy csodálatos ajándék az ottani testvérektől, 

és Istentől, azt látni milyen az igazán Istenhez ragaszkodó hálás szív, mely megéli azt, amelyre az ige 

is buzdít: 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.” 

I Thesszalonika 5:18 

 

Ezért a sok mindenért vagyok hálás Istennek, hogy engedte ezeket meglátnom, megtapasztalnom. 

Most pedig hálámat még inkább megkoronázza, az a lehetőség, melyet az Úrtól és Albertirsa, Pilis 

gyülekezetétől kaphattunk, mégpedig ez az újabb év, amelyben együtt szolgálhatunk és 

magasztalhatjuk Őt, aki méltó a dicséretre. 

Vass Zoltán  
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Hálaadó ünnepély Pilisen 
Mint minden évben, idén is szeptember utolsó vasárnapján 

tartotta meg a pilisi gyülekezet a hálaadás napját. 

Már az előkészületeket is jó volt átélni szombaton, amikor 

sokan voltunk együtt jó szívvel, jó lélekkel és jó kedvvel, 

hogy mindent megtegyünk azért, hogy a másnapi ünnepély 

ékesen és jó rendben folyjon le. 

Voltak, akik a szendvicseket készítették, voltak, akik az 

oltárt „építették” voltak, akik az udvart takarították, 

fiataljaink pedig az énekeiket gyakorolták és ez így együtt egy olyan hangulatot gerjesztett 

mindannyiunkban, hogy úgy éreztük az ünnep máris elkezdődött. 

Az igazi ünnep viszont vasárnap reggelén vette kezdetét, ahol egy vendég szolgálattevő, Bánszki Péter 

Albertirsáról tolmácsolta Isten üzenetét így hangolva imára 

szíveinket. 

Az ezt követő Istentiszteleten pedig kétféle áldozatot hasonlított 

össze számunkra a szolgálattevő, Kainét és Ábelét, óvva bennünket 

a Kaini lelkülettől.   

Ünneplésünk délután folytatódott, amikor kiegészültünk az 

albertirsai, monori és más helyről érkezett vendégekkel, valamint a 

Kulcsár Tibor lelkipásztor vezette budai szolgáló csoporttal. 

Többféle szolgálat emelte szíveinket és lelkeinket egyre közelebb Égi Atyánkhoz ezen az alkalmon, 

gyermekeink, ifjaink adták át a rájuk bízott üzenetet, azután érdekes színfoltként a pilisi elöljáróság 

állt elő és mondta el azokat a hála-okokat, amiket Isten a szívükre helyezett. 

A budai fiatalok szolgálati csokra után pedig az igehirdetésre került sor, melyben Kulcsár testvér egy 

ószövetségi igéből feledhetetlen módon tárta elénk Ábrám általunk is követendő példáját. 

Alkalmunk Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorunk zárszava után szeretetvendégséggel fejeződött be, ahol 

a terített asztal mellett is jó volt átélni azt a testvérközösséget, ami összeköt bennünket itt e földön és 

majdan a mennyben is. 

Szilágyi József 

Bemerítési ünnepélyek 
Augusztus 31 délutánján gyülekezetünkben új megtérő szívet köszönthettünk. Dankovics Béláné, Kati 

néni adta át életét Urunknak. Testvérnőnk az ige szerinti 

úton járt és vette bűneinek bocsánatát. Az istentiszteleten 

Hajnal Zoltán ceglédi lelkipásztor hirdette az öröm 

üzenetét. Kati néni egy Gerzsenyi Sándor verssel tett 

bizonyságot, melyet követően Nemeshegyi Zoltán a 

bemerítő medencébe kísérte. A gyülekezet és a vendégek 

szolgálatokkal köszöntötték Kati nénit.   

Kívánjuk, hogy hívő élete minden napján Isten 

jelenlétében legyen „és Isten békessége, mely minden 

értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban” Fil. 4:7 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

Megtérésem története 
Dankovics Béláné Katalin vagyok. Debrecenben születtem 1945-ben, református családban. Apukám 

rendőrtiszt lett Szolnokon. Ott nőhettem fel, ezért nem járhattunk templomba. Nagyon szerettem 

olvasni, főleg a bibliai történeteket és imádságokat. Az életem nehézségei messze sodortak Istentől, de 

mindig éreztem a hiányát. 

Piroskáékkal /barátnőm leánya és férje/ voltam először az albertirsai Baptista imaházban és a 

Reménység Fesztiválon a Budapest Sportcsarnokban. Ott mélyen megérintett Jézus szeretete, 

megéreztem bűnösségemet, és kértem az Ő bocsánatát. Ezután az életem sokat változott. Tudom, még 

sok a tennivalóm a megtérés útján, de hiszem, hogy az Úr Jézus erőt ad nekem minden nap a 

próbáimban, kísértéseimben.  
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Amikor el tudok jönni a gyülekezetbe, / a betegségem miatt sajnos nem tudok mindig ott lenni, amikor 

szeretnék/, érzem Isten szeretetét és a testvérek szeretetét irántam. Szeretnék mindig hű maradni az én 

Megváltó Istenemhez, és kérem a testvérek segítségét, imáit, hogy én is erősödhessek a hitben. 

Szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, miután bemerítkeztem. Kérem a testvéreket, hogy fogadjanak 

soraikba. 

Köszönettel: Kati /Elhangzott augusztus 24.-én Albertirsán Katika tagfelvételén./ 

 

Nagy örömmel készült a pilisi gyülekezet szeptember 14-re a 

bemerítés kitűzött időpontjára. Már a reggeli órákban megtelt 

imaházunk vendégekkel, más gyülekezetből érkezőkkel. Az 

imaórán is érezhető volt, hogy ez az alkalom kissé más, hiszen 

egy volt gyülekezeti tagunk, Dobai Levente buzdító szavaira 

lelkes imádságokban felelt a gyülekezet, hálát adva a 

bemerítendőért. 

Istentiszteletünk kezdetén a Megmentett lény kezdetű énekre 

vonult be a bemerítendő Gáspár Yvett, Nemeshegyi Zoltán 

lelkipásztorunk és Meláth Attila váci lelkipásztor, kerületünk 

elnöke kíséretében. 

Az igehirdetést vendég szolgálattevőnk, Meláth Attila végezte, 

kinek Isten Keresztelő János példázatát adta szívére, hogy 

tolmácsolja felénk. Ezt követően a bemerítendő szolgálata 

következett. Yvett egy verset hozott a gyülekezet elé, majd 

testvérével és barátnőjével közösen énekelték az Uram itt 

vagyok című ifjúsági éneket. A szolgálat és a fogadalomtétel 

után következett a bemerítés, amelyet lelkipásztorunk végzett a Jelenések 2:10 igevers idézésével. 

Megható volt számunkra fiatal testvérnőnk odaadása. Délelőtti alkalmunk hálaadó imádságokkal ért 

véget. 

Délután folytatódott ünneplésünk, amelynek első részében a beiktatás és az áldáskérő ima következett. 

Isten igéjét Nemeshegyi Zoltán hirdette. Ezután köszöntő szolgálatok hangzottak el a gyermekek, 

gyülekezet, család és ifjúság részéről. Délutáni alkalmunkat a körzet (Albertirsa, Pilis, Monor) 

fiataljainak énekszolgálatai tették színesebbé és felemelőbbé. 

Kívánjuk gyülekezetünk legfrissebb tagjának, hogy a szürke hétköznapokban a mindennapi harcok 

között egyedül Jézusra nézzen, Tőle várja az erőt, segítséget és reménységet! Isten áldja az ő életét! 

Gáspár Alíz 

Megtérésem története 

Gyermekkorom óta járok gyülekezetbe, ahol mindig jól éreztem magam. Bibliakörben is mindig sokat 

foglalkoztunk a Bibliával, és amikor elkezdtem megérteni az Igét, és komolyan vettem, úgy éreztem, 

hogy jó kapcsolatom kezd kialakulni Istennel.   

 2007-ben Tóalmáson voltam egy gyermektáborban. Egyik este volt 

egy evangélizációs alkalom, és ott éreztem, hogy Isten szólt hozzám. 

Imádkoztam, és olyan volt, mintha egy nagyon súlyos követ vett volna le 

rólam, és átvette az Ő kezébe az életemet. Miután hazajöttem, próbáltam 

ezt az utat járni. Ezután jött a középiskola, ahol egyre több kísértés ért a 

barátok és osztálytársak által. Éreztem, hogy már egyre inkább hanyatlott 

az Istennel való kapcsolatom, annak ellenére is, hogy eljártam az 

imaházba. 

 Három éve szeptemberben volt a húgom és a barátnőm bemerítése. 

Nagyon szerettük volna, hogy hárman egyszerre ünnepelhessünk, azonban 

én éreztem magamon, hogy még nem vagyok erre olyan szinten kész, mint 

ők. Tavaly télen volt egy közös ifjúsági alkalom, ahol egy teológus 

hallgató elmondta az ő bizonyságtételét és ekkor szólt hozzám újra az Ige, 

hogy most kell megállnom és átgondolnom az életemet. Újra kértem Istent, hogy bocsássa meg az én 

bűneimet és azóta is élő kapcsolatom van Vele! 

Gáspár Yvett 
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Aratási ünnepély 
A Kispesti Baptista Gyülekezet tagjai Nemeshegyi Zoltán 

albertirsai lelkipásztor testvér meghívására aratási ünnepélyre 

készültek Albertirsára. Mint többen elmondták, a városi 

környezetben élőknek ez az ünnep egy különlegesség, mivel 

csak igen kevesen vettek részt eddig aratáson ill. a hozzá 

kapcsolódó ünnepet sem gyakorolják Budapesten.  

2014. június 29-én vasárnap délután az 

imaházba lépve szembetűnő volt a 

kötött gabonakéve a Pannonhalmi 

Zsuzsa csodaszép kerámiájával díszített Úr asztalán, valamint a falra rögzítve 

egy valódi kasza és sarló, és egy arató gereblye. A kispesti énekesek Istent, 

az Alkotót dicsérő zsoltárverseket olvastak fel az énekeik közben és többen 

bizonyságot is tettek. Mészáros Kálmán lelkipásztor bevezetőjében 

elmondta, hogy régen az aratás kezdetekor a gyülekezet tagjai az imaházba 

siettek, ott énekeltek, imádkoztak, hálát adtak Istennek a bőséges termésért 

és a földeken ringó kalászokért, ez nevezték az aratási ünnepélynek. Ezután 

együtt mentek ki a falu határába, vállukon kaszákkal és gereblyével és 

közösen fogtak hozzá az aratás nehéz munkájához. Azután egymás földjein 

is segítették egymást, így az örömük is közös volt. Azt az igét idézte, 

hogy „kérjétek az Aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” 

Ez a lelki munkára is érvényes üzenet.  

A testvéri találkozás öröme, a beszélgetések a kisteremben folytatódtak 

az istentisztelet után szépen terített asztal mellett, amiért köszönet illeti az 

albertirsai nőtestvéreket. Számomra mindig jó haza jönni, és abban az 

örömteli élményben lehetett részem, hogy ezen az ünnepen sok kedves 

testvéremmel találkozhattunk. Egyrészt jelenlegi, a kispesti 

gyülekezetünk tagjaival jöhettünk, másrészt anya gyülekezetem tagjait is 

szeretettel köszönthettük, ahol felnőhettem és szárnyra bocsátottak, sok 

imádsággal. Reméljük, hogy ez a találkozó is építette a két gyülekezet 

amúgy is szoros testvéri kapcsolatát. 

dr. Mészárosné Seres Leila 

 

Ökumené évközben is - Család és Misszió - 
Maga a gyülekezet, a lelki közösség családiasságról és egyben misszióról szól. A misszió célja, az 

hogy új családtagok szülessenek Isten családjába, ahogyan ez megvolt az apostoli korban: „Az Úr 

pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.”(Apcs. 2,47/b.) Az igazi 

keresztyén lélek (szellemiség), mindig vágyódik és keresi a tágabb értelemben vett közösséget, az 

egyetemes „egyházat”, amely a szentek (újjá szülöttek) gyülekezete. Szeretném most ennek két útját 

említeni: az ökumenét és az alianszot (Magyar Evangéliumi Szövetség szervezésében). Ez utóbbi 

alulról szerveződő különböző felekezetű keresztyén egyháztagok, vezetők, lelkészek összefogásával. 

Év elején, egy-egy imahét keretében szerveznek egyetemes alkalmakat. Gyülekezetünk általában 

mindkettőt megtartja. Az előbbi, az ökumené inkább egyházi vezetők szintjén szolgálják a 

keresztyénség egységformálását. Évtizedekre visszatekintve Magyarországon, jól működő összefogás 

van a keresztyén egyházak között. Már megszokott és elmarhatatlan országunk legtöbb településén, 

hogy minden év januárjában egyhetes (hét vagy nyolc napon át tartó) imaalkalom sorozatot tartunk. 

Ezen egy adott település, általában minden keresztyén felekezete képviselteti magát úgy a 

szolgálatokban, lelkipásztoraik, elöljárók vagy presbiterek által valamint a hívők imádkozó lelkes 

jelenlétével. Mindez ismeretes előttünk úgy Albertirsán, mint a körzetben, Pilisen is. Ezeken az 

alkalmakon, istentiszteleteken gyakran halljuk az egységet formáló üzenetek mellett azt is, hogy ne 

csak ma, ezen a héten, vagyis év elején gyakoroljuk ezt. A bensőséges közösséget, a krisztusi bensőt 

melengető kapcsolatot az év többi részében is ápoljuk. Erre nagyszerű példaértékű gyakorlat a pilisi 

egyházak híveinek, testvériségének egy alulról szerveződő éves programja, amikor a hónap első 

hétfőjén egy-egy templomban, imaházban összejönnek, és együtt imádkoznak.  
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Természetes mind Pilisen, mind Albertirsán történnek megnyilvánulások, amikor elmennek a 

keresztyén gyülekezetek egymás ünnepeire, ünnepélyeire nevezetes évfordulókra, ének-zenei 

szolgálatokat hallgatnak meg. Például ilyen szokott lenni az adventi időkben szervezett település 

szintű rendezvények alkalmak (koncert, gyertyagyújtás, mindenki karácsonya, stb.) Lehet speciális, 

egyedi program is. Mindezek együtt szolgálják azt a célt, hogy a keresztyénség, felekezetek 

családiasabbak legyen és a keresztyén családok pedig még „keresztyénebbekké” váljanak. - Most egy 

élményemről, az ökumenénak egy másik aspektusáról szeretnék beszámolni. A Magyarországi 

Egyházak Ökumenikus Tanácsa által évente megszervezett nyári lelkészi konferencia, amelynek egyik 

aktív tisztségviselője és szervezője Nemeshegyi Zoltán, gyülekezetünk lelkipásztora. Az idén sem 

maradt el megszervezése. A Békehírnök hasábjain és a MEÖT hírlevélben, már beszámoltam erről 

részletesebben is. Úgy érzem röviden, néhány részletet érdemes a Sáfárban is közzé tenni.  Nem csak 

azért, mert a júliusi révfülöpi konferencia nagyon áldásos volt, de amit elhoztunk résztvevők, az 

mondanyiunk közös kincse lehet. Fogadják így a Testvérek: Egység a sokszínűségben. Így lehet 

jellemezni, ezt az ökumenikus lelkészi, munkatársi konferenciát, amely Révfülöpön, az Ordass Lajos 

Oktatási Központban volt. Időpontja 2014.június 23-27. 

Mint minden évben, ebben az esztendőben is nagyon 

gondosan készítette elő a MEÖT, Missziói és 

Evangelizációs Bizottsága ezt az igazi „spirituális tégelyt”, 

„lelki műhelyt”, ahol a Mester állhatott, a középpontban 

formáló és egyesítő, áldó kezével. Valósággal átélhettük a 

Szentlélek aktuális munkáját, ahogyan imádkozta Jézus 

főpapi imájában: „De nem értük könyörgök csupán, hanem 

azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem...” 

(Ján.17,20-21). Azonban nem csak a krisztusi ima mély 

szellemisége, indított csodálatra és imádatra az egek Ura 

iránt, de az a gyakorlati módszer, ahogyan használta eszközeit: prédikáló lelkésztársakat, teológiai 

mestereket, tanítókat (tanárokat) és buzgó imádkozó szolgatársakat. Felemelő érzés volt az is, hogy 

együtt énekelhettünk dicsőíthettük minden nap, teremtő Istenünket, szerető mennyei Atyánkat. A 

szervezők nagyszerűen szervezték meg a napi programokat. Mivel még térben és időben élünk itt lent, 

erre is nagy szükség volt. Vacsora után, minden nap újabb igehirdetők és bizonyságtevők váltották 

egymást. Igehirdetőink voltak: Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, az MPE (Magyar Pünkösdi Egyház) 

alelnöke, Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója, Gyurkó József 

metodista lelkész, Gulácsi Lajos nyugalmazott református püspök, Kárpátaljáról valamint, Szeverényi 

János evangélikus, országos missziói lelkész. Bizonyságot tettek az igehirdetésekkel összhangban: 

Durkó Albert az MPE cigánymisszió vezetője, Kovács Imre a Kőszikla, siket-néma baptista 

gyülekezet lelkipásztora, Dr. Hecker Frigyes ny. metodista szuperintendens. Reggeli áhítatokon: 

Szeverényi János ev. lelkész, Börzsönyi János ref. lelkész, Gyurkó József metodista, és Balogh 

Barnabás baptista lelkipásztor testvéreink buzdítottak az ige szavaival imádságra. Ugyancsak a napi 

programok levezetői is ők voltak. Az igetanulmányokat, előadásokat tartották: Lőrik Levente baptista 

lelkipásztor, a BTA (baptista Teológiai Akadémia) tanársegédje, majd Családfa - gyökerek címmel, 

Taracköziné Nemes Mónika, hét gyermek édesanyja, Kárpátalján szolgáló lelkipásztor, pasztorál-

pszichológus, Gerőfiné dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkész. Volt egy külsős eladónk, Radnóti 

Zoltán rabbi személyében. A központi téma: Család –és /vagy- misszió; azaz Családom a 

gyülekezetem-gyülekezetem a családom. Többen házastársukkal, vagy családtagjaikkal. unokáikkal 

együtt érkeztek, ezzel is még szemléletesebbé és valósabbá tették a családdal is összefüggő misszió 

témáját. Természetesen egyedülállók, is voltak. Az otthon maradtak bár hiányoztak, de lélekben és 

fizikailag telefon és email segítségével is élő információt kaphattak ők is, még frissen az aznapi lelki 

csemegéből részesülhettek. Tapasztaltuk az otthonlévők imáját, együttérzését is.  Az írott beszámolót 

tekintsük hiányosnak, a jelenlevők együttesen és minden testi, lelki, szellemi kiegészítésével együtt 

sem tekinthető teljesnek. 1.Korintus 13,9 –re emlékeztető: „Mert rész szerint van bennünk az ismeret, 

rész szerint a prófétálás ”. De az Isten volt jelen alkalmainkon, aki ő maga a teljesség, és majd 

mindazok számára eljön a teljesség, akik hiszünk benne! Az ökumené akkor hasznos, ha 

megvalósulhat az igeközpontúság. Használjuk ki a lehetőségeket, építsük a kapcsolatokat, imádjuk az 

Urat. 

Bódis László  
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SZÉPALMA-2014 
Ezen a nyáron a pilisi és az albertirsai gyülekezetből 

néhány napon át kb. harmincan lehettünk együtt 

Szépalmán. Érezhettük Istenünk nagy-nagy 

szeretetét, áldását és megismerhettük még jobban 

egymást is, akik ott voltunk. Megérkezésünkkor jó 

volt viszontlátni a szép gondozott környezetet, az 

ismert helyiségeket, a gyönyörű udvart. Úgy éreztük, 

szinte ennyi elég is ahhoz, hogy néhány kellemes 

napot itt eltöltsünk. Egy hívő ember számára 

azonban a fizikai szépség mellett fontos a lelki füves 

legelő és csendes víz is, hogy felüdülhessen, Istenünk ezt is gazdagon megadta számunkra. 

A reggeli után minden nap csendes áhítatot tartottunk a férfi-testvérek vezetésével, nagyon áldásosak 

voltak ezek az alkalmak. Tíz órától délig Nemeshegyi Zoltán testvérünk tartott előadást a misszió 

témakörben, ezekből az előadásokból szeretnék néhány gondolatot megosztani a kedves olvasóval.  

A misszió azt jelenti: embereket Jézushoz vezetni! Személyes evangelizáció, kifelé és befelé is 

gyermekeink felé. Jézus azokért is könyörgött, akik általunk ismerik meg Őt. Ez nem azt jelenti, hogy 

mindenki meghallja a mi bizonyságtételünket Jézusról, hiszen Őt sem hallotta meg mindenki. Kevés 

ehhez a saját erőnk, de Isten tudja ezt, Ő adja ehhez az erőt. Apcsel.1:8. Ellenben erőt kaptok, amikor 

eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt 

egészen a föld végső határáig". A Szentlélek bejövetele szeretettel jár, a szeretetlenség kizárja Őt az 

életünkből. Mentsük az embereket, nekünk is áldozatot kell hozni értük, Isten odaadta az Egyszülöttjét 

Jn.3:16! A lélekmentés az életünk gyümölcse, segítsünk másoknak abban, hogy tanítványok 

lehessenek. Vannak lehetőségek, amelyeket csak én tudok kihasználni, még akkor is, ha nem érzek 

magamban erre adottságot. A mai Jónások szemében nem értékesek Pilis és Albertirsa lakosai? Isten 

előtt ők is ugyanolyan kedvesek, mint mi. 

Hogyan válaszolunk a missziós parancsokra? Nem gondoljuk, hogy gyülekezeteinkben sok baj és 

probléma pontosan ezért van, mert megtagadjuk a missziós parancsot? Nem emiatt tudunk-e a saját 

belterjes problémáinkkal foglalkozni? Péter apostollal Jézus az evangéliumot Kornélius századoshoz 

küldte, de előtte meg kellett Pétert "dolgoznia" látomás által:" öljed és egyed", neki ezzel a légióval 

volt problémája. Ne mond tisztátalannak azt, akit az Úr megtisztít! Gondolkodásmód váltásra van 

szükségünk. Istennél semmi sem lehetetlen. Ahhoz, hogy bizonyságot tudjak tenni, bizalmat kell 

kiépíteni az emberek felé, mindenki szolgája kell lennem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Péter is 

ezt mondja a jeruzsálemiek előtt:"Mert bár én mindenki előtt szabad vagyok, magamat mégis 

mindenki szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek" 1Kor.9:19. Nem szabad a magas 

erkölcsiség nevében szólni, empatikusan, odafigyelve kell meghallgatni, csak így lehet megnyerni 

másokat Jézusnak, de figyelembe kell venni a sebességet is. Aki bizalmat épít, annak áldozatot is kell 

hozni, pl. időben. Azt kell elmondani, hogy hogyan tapasztalom személyes életemben Jézust, mit 

éltem át mióta ismerem Őt. 

Milyen egy igazi lelki család, gyülekezet? Apcs.2:42-47 

Az egészséges gyülekezeti életben fontos az: igetanulmányozás, imádkozás, Isten dicsőítése, testvérek 

bátorítása, lelkes evangelizáció, új tagok családtagkénti befogadása. Segítsük az új tagokat a hit útján, 

legyen kire támaszkodjanak, segítsük, hogy felismerjék lelki ajándékaikat, és tudják használni is azt a 

gyülekezetben, mutassuk be minél több embernek Jézust. Csak az a gyülekezet lehet egészséges, 

amelyik imádkozik és munkálkodik a fejlődése érdekében. Olyan jó lenne, ha a mi gyülekezetünk is 

betöltené azt a küldetését, amelyre elhívta a mi mennyei Atyánk. A gyermekeknek is nagyon sok 

lehetőségük volt az önfeledt játékra, lovaglásra, természetesen Mariann és Mira vezetésével gyermek 

bibliakör is volt. 

Nagyon kellemes délutáni, esti sétákat tettünk a gyönyörű természetben, tartalmas beszélgetésekkel 

fűszerezve. Az egyik nap kirándulni voltunk a Balatonnál, erre alkalmas időt is kaptunk Istentől. Még 

egy másik kirándulást is szerveztük, ezt az utat vonattal tettük meg. Itt tovább is tartózkodtunk volna, 

de az időnk korlátolt volt, így elhatároztuk, hogy jövőre több időt szánnunk majd a tágabb környezet 

megismerésére is, mert rengeteg látnivaló van azon a vidéken. 

Segítsen Istenünk abban, hogy a lelkiek területén is véghezvigyük terveinket, elhatározásainkat! 

Rákosi Márta 



SÁFÁR 7 2014.Október 

 



SÁFÁR 8 2014.Október 

 

Testvérektől búcsúztunk a feltámadás reménységében 
Augusztus közepén két napon belül két temetés is volt az albertirsai baptista temetőben. 

Augusztus 15.-én Szegedi Károlyné testvérnő kihűlt porhüvelyét kísértük utolsó földi útjára. A 

temetésén Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor hirdette a vigasztalás igéjét Jelenések 14, 13. alapján: 

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." A sírnál Szegedi Tivadar lelkipásztor János 11, 25-

26. alapján szólt, és tette személyessé az igei üzenetet: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 

énbennem, ha meghal is él, és aki hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-é ezt?" 

Augusztus 16.-án Bánszki László testvértől búcsúztunk. A ravatalozónál László Gábor lelkipásztor 

testvér hirdette az igét a 91. zsoltár 16. verse alapján: "Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom 

néki az én szabadításomat." A sírnál ifj. László Gábor lelkipásztor imádkozott, hálát adva elköltözött 

testvérünk gazdag, szolgáló életéért. Mindkét temetésen a gyülekezet énekkara énekelt. Bánszki Lászó 

testvér temetésén a Központi Énekkar jelenlevő tagjai énekkel búcsúztak, Cseri Zsolt testvér 

vezetésével. 

Az alábbiakban visszaemlékezéseket olvashatunk. Elköltözött testvéreink emléke legyen áldott, és 

hitük követésre méltó példa mindannyiunk számára! 

Nemeshegyi Zoltán 

Emlékeim Szegedi Erzsike néniről 
Úgy ismertem Erzsike nénit, mint egy imádkozó, szelíd lelkű, 

békességre igyekező, a szeretet gyakorlásában hűséges testvérnőt. Jó 

volt hozzá betérni, mert meghitt, nyugodt légkör volt a közelében. Már 

az elegáns megjelenése is, amikor kaput nyitott, felüdítő volt. Szerettem, 

ahogy megszólított, mert bizalom, nyugalom volt a hangjában. 

Kapcsolatunk nagyon bensőséges, mély, lelki kapcsolat volt. Hogy 

mikor kezdődött pontosan – nem tudom, de emlékeimet visszaidézve, 

már fiatal koromban. Valami különös varázsa volt annak a szobának, 

ahol készült a finom, „Szegedi néni-féle” házi tészta.  A szorgos kezek 

és a lelki közösség tette talán olyan széppé és finommá. Még elevenen él 

bennem az a vidám hangulat, ami munka közben volt a szobában. Áldott 

emlékű Tóka néni és Jóga Kató néni is aktív látogatója, illetve segítője 

volt ennek a munkának, ahol a tészta készítése közben zsoltárokkal és énekekkel is dicsőítették az 

Urat, így szívesen voltam közöttük. De a kézi csigatészta készítését, illetve sodrását is itt tanultam 

meg, Erzsike nénitől. Aztán, ahogy teltek az évek, Erzsike néni - otthonában - drága szüleit is nagy 

szeretettel ápolta. Szép emlékként maradt bennem, hogy ebben az időben bármikor nyitottam be 

Erzsike néniékhez, Petró néni kedves énekhangja szűrődött ki a szobából, ahol továbbra is békesség 

uralkodott. Majd kapcsolatunk tovább épült, hisz Erzsike néni közelebb került hozzám fizikailag is 

akkor, amikor testvérét, Kató nénit ápolta beteg évei alatt, így minden nap kerékpárral jött az 

utcánkba, és vagy beintegetett, vagy Kató néninél találkoztunk. Mély nyomott hagyott bennem a 

szeretetteljes ápolás és az a szoros kötelék, ami kettőjük között volt.  

Amikor imaházba nem tudott jönni, nagyon örült, ha meglátogattam egy-egy kazettával, majd később 

CD felvétellel, mert így kicsit részese lehetett az istentiszteleteknek. Nagyon szerette a szép zenét, és 

boldog volt, ha ilyen felvételeket kapott. De igénye volt a jó lelki könyvekre is. Szinte csodáltam, 

hogy milyen gyorsan kiolvasott egy-egy könyvet és már várta is a következőt. Később a látásának 

gyengülésével ez a lendület is lecsendesedett. Még arra is volt gondja, hogy halála előtt egy jó pár 

nappal a nála lévő könyvemet visszaadja.  

Aztán ez a földi sátorház kezdett romlani és Erzsike néni egyre gyengébb lett. Szinte napi szinten 

találkoztunk. Volt olyan eset is, amikor este 9 órakor hívott telefonon, hogy pontosítsuk a másnapi 

találkozás időpontját. Jó volt vele lenne még ezekben a nehéz napokban is, hisz nagyon jó érzés volt 

az, hogy őszintén igényelte a segítségemet. Panasz nélkül hordozta a fájdalmat, az újabbakat pedig 

igyekezett eltitkolni. Valami különös nyugalom és békesség vette körül. Aztán hirtelen kórházba 

került, amit nagyon nem szeretett, viszont annál jobban szeretett volna hazajönni. Az egyik kórházi 

látogatás felejthetetlen élményként maradt meg bennem. Isten úgy rendezte a körülményeket, hogy 

imádkozni is tudtunk, mert kivételesen „csend” volt a kórteremben. A látogatók már hazamentek, a 

néhány beteg pedig pihent. És Erzsike néni imádkozott. Megható volt hallani, hogy imádságában sem 

panasz, sem kérés nem volt.   
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Röviden. „Uram, legyen úgy, ahogy akarod. Ámen.” (Jucikám – ennyi, - mondta halkan.) Békességet 

láttam az arcán és kimondatlanul is azt a bizonyosságot, hogy bármikor hívja haza az Úr, Ő készen 

van! De előbb még azt a napot várta, amikor hazaérkezzen a földi otthonába. Kezdetben még együtt 

olvastuk a Bibliát, - „Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén.” – 

gyönyörködött a szép igeversben - imádkoztunk, és énekeltünk is. Pár nappal később, betegsége által 

nehézzé váltak az utolsó napok. De Ő az Úr kezébe tette le életét és hívő módon élte meg a nehéz 

napokat, szerető családja hűséges, odaadó és fáradtságot nem ismerő gondoskodásával. Erzsike néni 

egyre halkabb lett, s amikor meglátogattam, már csak kérte, hogy énekeljek. Kérdésemre, hogy 

melyiket, a válasz az volt, hogy sorban Jucikám… „Őrá bízom magamat, úgy a vihar tombolhat…” 

egy másik, ”Ó, mily hű barátunk Jézus...”  Vagy „Mikor jössz el?, hisz messze nem lehetsz már…. 

Nappal jössz-e, vagy éjfél-tájban?…” – s ennek a közelségét éreztük ott akkor a szobában. Aztán 

hamarosan megérkezett a szomorú telefonhívás menyétől, Erzsikétől, hogy a Mama éjfélkor meghalt. 

Igen. Erzsike néni hazaérkezett az Ő Urához, abba a gyönyörű mennyei hajlékba, amit készített neki. 

Hálás szívvel köszöntem meg Erzsike néni életét, és mindazt, amit benne kaptam. Hiányzik, és 

hiányozni is fog, mert jó volt a közelében lenni. De emlékét a szívemben őrzöm, onnan nem 

hiányozhat. Az biztos, hogy alázatból, szelídlelkűségből, szeretetből olyan példát és örökséget 

hagyott, amit jó volna követni.  
Ha az Úrban élünk és az Úrban halunk meg, akkor majd ott, az Úrnál megismerjük egymást, néven 

szólíthatjuk egymást és még elbeszélgethetünk kicsit… Találkozni fogunk vele!  

Bánszki Jánosné 

 

Bánszki László 1923. május. 06-án született Bánszki Ferenc és Fabók Zsuzsanna gyermekeként 

Albertirsán. Az általános és a polgári iskola elvégzése után segédjegyzőként helyezkedett el a helyi 

községházán. Közben kitört a II világháború és isteni gondviselésnek 

köszönhetően lemaradt a frontra induló csoportból. A sok viszontagságok 

között átélt háború után a MÁV-nál helyezkedett el raktáros segédként, 

majd a MÁV rakodógép javító részlegénél hegesztőként. Itt dolgozott 

1983-ig-nyugdíjazásáig. Az új környezetben zene szerető közösségre 

talált! Az alakulófélben levő MÁV Szimfonikus Zenekar tagjai közül 

néhányan közvetlen munkatársai voltak. Hatásukra Ő is csatlakozott a 

szárnyait egyre jobban bontogató művészeti társasághoz. Közben 

jelentkezett és felvételt nyert a Budapesti Állami Zenekonzervatórium 

gordon tanszakára. A sok elfoglaltsággal, és fáradtsággal járó zenélés-

amit a munkája mellett végzett-nagy élményt jelentett számára. A 

zenekarral való kapcsolata számos esetben sok segítséget jelentett neki 

azokban a nehéz, viszontagságos időkben 

A hívő édesanya és a zeneszeretet hatására igazi otthonra talált a helyi 

baptista gyülekezetben. 1938-ban bemeritkezett. 1945. július.1-jén házasságot kötött Kovács Máriával. 

Házasságukból három gyermek született, közülük János 2000-ben elhunyt. Továbbá hat unokával és 

nyolc dédunokával ajándékozta meg Őket a jó Isten. A gyülekezetben igen aktívan kapcsolódott be az 

ének-zenei szolgálatokba. Tagja volt a nagyon sok gyülekezetben is vendégszolgálatot végző 

albertirsai együttesnek. Karvezetője volt az énekkarnak és a vonószenekarnak illetve a férfi és a női 

karnak. Az albertirsai gyülekezetnek hosszú évekig elöljárója, majd diakónusa volt. 11 évig a monori 

Baptista gyülekezetben végzett ének és zenekarvezetői szolgálatot. Példamutató hűséggel kapcsolódott 

be a Baptista Központi énekkar szolgálataiba, melynek harminc évig aktív tagja volt. A pilisi 

gyülekezetben újra szervezte a pengetős zenekart, melynek több évig vezetője volt. Bár életében sokat 

betegeskedett és 12-szer került műtőasztalra, a jó Atya hosszú élettel ajándékozta meg.  

Utóbbi években mozgása, a gyakorta jelentkező szédülések miatt bizonytalanná vált. Jó párszor 

elesett. A fájdalmas következmények ellenére türelemmel viselte sorát.”Ennek így kellett 

történnie!”mondta végső balesete után. Érezte, tudatosodott benne, hogy várja Őt „egy szép ország” 

Utolsó perceiben volt lehetősége elbúcsúzni a mellette levő feleségétől és lányától!-„Szeressétek 

egymást”- ismételgette. Majd felsorolta családtagjait, szeretteit, és a felsorolás végéhez érve már 

elernyedtek a kezeiket szorító kezei. Ugyan ezekben a percekben a gyülekezetünkben érte hangoztak 

fel imádságok!... 

ifj. Bánszki László  
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Visszaemlékezés… 
A gyászistentisztelet kezdetén a B.GY. Énekeskönyvből a 370. éneket énekeltük, mely Laci bácsi 

egyik kedves éneke volt. Utána korábbi lelkipásztora emlékezett a testvérre és munkatársra: 

„ Kedves Testvérek! Kedves itt maradt Szerettei! 

Visszagondoltam, hogy milyen igét is választhatnék a gyászistentiszteletre, a megemlékezésre. 

Nagyon hamar, nagyon könnyű dolgom lett, mert sokszor hallottam Laci bácsitól, - ahogy neveztük őt 

- ezt az igét és azt hiszen többször előkerült ez az ige vele kapcsolatban a gyülekezetben is. I Sámuel 

7,12. versében így szól: Sámuel pedig fogott egy követ és felállította Micpa és Sén között és elnevezte 

Ében-Haézernek, mert ezt mondta: mindeddig megsegített bennünket az Úr!   

Amennyire emlékszem, Laci bácsinak ez kedves igéje volt. Noha 77 éves volt 2000-ben, mikor 

Albertirsára kerültünk. Laci bácsi abban az esztendőben töltötte a 77. életévét, ennek ellenére az 

elöljáróság tagja volt, karmester volt, orgonista, a vonószenekar tagja, a pengetős zenekar vezetője, de 

akkor már tanítgatta Leilát, hogy át tudja venni tőle ezt a szolgálatot, de sokáig jelen volt gitárral a 

kezében és segítette a gyerekeket. Ha jók az emlékeim, akkor még 2 

esztendeig a Központi Énekkarnak is tagja volt, 77 esztendős korában.  

Mikor elöljáróságban beszélgettünk a gyülekezet dolgairól, jövőjéről, 

akkor előttünk állt a gyülekezet 100 éves jubileumi ünnepe, aminek az 

előkészítése 2000-ben már javában zajlott. Talán emlékeznek rá a 

testvérek, hogy ebben a sorozatban az első nagy döntés az volt, hogy a 

kialakult új ingatlannak milyen legyen az oldalkerítése. Akkor döntött a 

gyülekezet abban, hogy 2 millió forintért megépíti ezt a Kolozsvári 

közben lévő oldalkerítést. Amikor ilyen nagy beruházásról döntöttünk, 

Laci bácsiban is, és Bánszki János testvérben is – aki már szintén előre 

ment – felmerült a gondolat: Vajon fel fogjuk használni a régi orgona 

félre tett árát? Magam akkor szembesültem azzal, hogy van egy ilyen 

tartaléka a gyülekezetnek. Abban az időben sok féle szórólapot kaptam, 

és ezek között volt egy vastag színes füzet, elektromos orgonákról. Mivel 

Laci bácsiék aggódtak az orgonáért, ezért oda adtam neki ezt a füzetet. 

Ez annyira elindította őt ebben az ügyben, hogy mikor később konkrét 

döntések születtek az orgona kérdésében, egy kis bizottság jött létre, 

melyet a fiatalabb és agilisabb Czibula István testvér vezette, Laci bácsi 

is eljött kipróbálni, meghallgatni egy Dunántúli kis falu Katolikus 

kápolnájába ennek az orgona típusnak egy ottani példányát. Nehéz 

mindent pontosan visszaidézni, de azt tudom, hogy Laci bácsi, Buzás 

János testvér, Czibula István testvér jött velem, vagyis vittem őket, és 

talán Buzás Misi bácsi is ott volt. Hazafelé bementünk a Wesselényi 

utcai Imaházba, ott egy Johanson orgonát néztek meg. Beszélgettek a 

lelkipásztorral, majd később Beharka Pál testvérrel, és Tóka Szabolcs 

testvérrel. Tehát megfelelő tájékozódás és vélemények meghallgatása 

után döntöttünk a jelenlegi orgona vásárlásáról, de az elindításában Laci bácsinak komoly szerepe volt. 

A nyolcvanas éveihez közel járó zenész embernek fontos volt, hogy újra legyen olyan hangszere a 

gyülekezetnek, amelyen be lehet mutatni orgona műveket, lehet kísérni nagyobb kórusműveket, illetve 

amin szívesen tanulnak fiatalok. 

2ooo-ben az 55. házassági évfordulójukat megünnepeltük, mondván lesz-e több, majd következett a 

60. és a hatvan ötödik, jövőre lehetett volna a 70., ami szerintem elég ritka. Egy törékeny, de tettre 

kész ember volt, aki mindig tervezett valamit. Mikor a lábaival gyengélkedett, mert fekélyes lett, 

látogatásomkor arról beszélt, hogy készül bemutatni egy zeneművet az orgonán, csak a kezei már nem 

teljesen fogadnak szót, de ő szeretné megtenni. Bennem úgy maradt meg, hogy Laci bácsi mindig 

készült valamire, mindig volt előtte valami, amit meg akart tenni, mindig szolgálni akart a 

gyülekezetben. Megtalálta azokat a dolgokat, amik élni segítették. Később az időskor gyengesége 

miatt lemondott az elöljáróságról, de továbbra is a gyülekezetért és az Úrért élt. A gyülekezet „nagy 

öregjei” közül, csak ő és Misi Bácsi maradtak, mire idekerültem a körzetbe, de nekem nagyon nagy 

segítség volt a jelenlétük, a támogatásuk és a náluk felhalmozódott élettapasztalat.  Megdöbbentő volt 

látni, ahogy Laci bácsi újra és újra legyőzött betegségeket, gyengeségeket és újra eljött az imaházba.  

  

A Vég a kezdet 

A Vég nem baljós végzeted, 

nem is sötét félelem, 

a Vég hűséges Istened, 

ki hordozott szüntelen. 

 

A Vég nem bűnöd temérdek 

leróhatatlan bére, 

a Vég, mit Igéje hirdet: 

Urunk örök békéje. 

 

Választottainak a Vég 

nem újabb veszedelem. 

Ő úgy formálja, hogy a Vég 

hitünk győzelme legyen! 

 

A Vég nem is vak zuhanás 

az örök éjszakába, 

a Vég a végső utazás 

a hitből a látásba! 

 

A Vég csak kezdete csupán 

örök hazád üdvének! 

Földi nyomorúság után 

mennyei hálaének! 

 

Németből ford.: Kovács 

Andrásné 
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A családban beszélgetve tudtam meg, hogy most is azt tervezte, hogy majd elhozzák az imaházba, de ő 

egyedül fog bejönni, hogy meglepje a testvéreket és mutassa, hogy milyen hatalmasan megsegítette az 

Úr. Ez nem adatott meg számára. A családtól való búszúzás viszont igen, egyetlen dolgot kért: 

szeressétek egymást! 

A temetőkertben elhangzott László testvértől, hogy 12 esztendőt szolgáltak együtt. Ebben magam is 

hasonló részt kaptam, hiszen szinte ugyanennyi időt kaptam az együtt szolgálatban. Ebben a 

időszakban a Laci bácsi szeretetét mindig tapasztaltam és ez sokszor nagy erőt adott. 

Úgy gondolom, hogy nem könnyű elfogadni, hogy ő már nincs köztünk. 

A családnak sem lesz egyszerű tapasztalni, hogy ő már nem tervez dolgokat, nem beszél a terveiről. 

Egy dologban bizonyosan példa előttünk: Noha rendkívül jól emlékezett a régi dolgokra – mindig 

szívesen kérdeztem ezeket tőle - de nem a múltban élt, hanem midig előre nézett és állandóan 

tervezett. Ha valamiben követni akarjátok őt, ebben kövessétek: Mindig előre nézni és tervezni a jövőt, 

mert akkor ő veletek lesz, mert ő így élt, őt ez jellemezte. 

Lehet naponként szembesülni a hiányával, hogy ő nincs itt, hogy nem lehet kérdezni, beszélgetni vele, 

vagy együtt énekelni, zenélni, de akkor is jusson eszetekbe, hogy előre kell nézni, a jövőt tervezni, 

mert Isten meg tud vigasztalni, ő tovább tud segíteni. Az előre tekintést, a tervezgetést, szerintem az 

Úrtól tanulta Laci bácsi, mert ezt tette Jézus és ezt tették az apostolok is. Úgy éltek, olyan szentségben 

és tisztaságban, mintha az Úr ma jönne vissza, de úgy tervezték az éltüket és szolgálatukat, mintha 

soha nem jönne vissza. Nekik Jézus látszólagos késedelme nem a tétlenséget jelentette, hanem a 

szolgálat lehetőségét, a tervek megvalósítását. Adja Isten, hogy lehessünk ennek követői mi is 

valamennyien! 

Testvérünk életért és példaadásáért hálaadó imádság hangzott a gyászistentisztelet végén. 

Tenkely Béla 

 

Hála  
Addig mondogasd, hogy köszönöm, amíg így is gondolod. Mondj 

köszönetet Istennek mindazokért és mindazért, amit utadba küldött! A 

hála az élet teljességét nyitja meg. Elegendővé varázsolja azt, amink 

van, sőt, még többé. A tagadást 

elfogadássá változtatja, a káoszt 

renddé, a zavarodottságból 

világosságot teremt. Egy 

egyszerű étkezésből lakomát tud 

varázsolni, egy házból otthont, 

idegenből barátot.  

A problémákat ajándékokká 

változtatja, a kudarcokat sikerré. 

A váratlanból tökéletes időzítés lesz, a tévedésekből pedig fontos 

események. A puszta létezésből igazi élet, a zűrzavaros helyzetekből 

pedig fontos és jótékony tanulságokat hoz ki. 

A hála értelmet ad múltunknak, békét hoz a mának és fölvázolja a jövő 

képét. Helyükre teszi a dolgokat. A hála a gonosz erejét is megtöri. 

Nincs olyan helyzet, vagy körülmény –nagy vagy kicsi- melyet a hála 

ereje ne alakíthatna át.   

Kezdhetjük ezzel: mondjunk köszönetet magunkért, azért, aki ma 

vagyunk, aztán hagyjuk, hogy a hála elvégezze bennünk a maga 

munkáját! 

Mondj köszönetet, amíg így is gondolod! Ha elég sokszor mondod el is 

fogod hinni. 

Ma a hála átalakító erejét kérem, életem minden körülményére! 

 

 

Forrás: Internet (Közreadta: B.P.Sz.Sz.)  

Zsoltárzengő ábécé  

(A „Zengő ábécé” dallamára)  

Alázatos légy nagyon,  

Bízzál minden új napon,  

Cérnaszálon életed,  

Csillag ágán mérheted,  

Díszbe öltözött a föld,  

Életet lehel a völgy,  

Fészkét rakja kis madár,  

Gazdagon terít a nyár,  

Győz a fény a füst felett,  

Hit szemével nézheted  

Imádkozva csendesen,  

Jó az Isten, jót teszen,  

Kérdéseid hallja mind,  

Látja arcod, rád tekint,  

Lyukas edényt újra vált,  

Maggal hinti a határt,  

Nem hagy el, hűsége véd,  

Nyomában minden tiéd  

Ott is ad, hol nem remélsz,  

Őriz, mindhiába félsz,  

Pásztorlába nem remeg,  

Rábízhatod léptedet,  

S minden gondod és bajod  

Szíve mélyén tudhatod,  

Tudja, mielőtt te kérsz,  

Tyúk vigyáz így kiscsibét,  

Utolsó lehetsz ugyan,  

Ünnepelhetsz boldogan,  

Vérén váltva koronád,  

Zengjenek víg harsonák,  

Zsoltárt, zsoltárt mondj világ. 
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Eseménynaptár: 

-Október 12. A Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa /MEÖT/ missziói vasárnapja 

Albertirsán 

-Október 19. Hálaadó ünnepély Monoron 

-Október 23-25. Körzeti konferencia 

Balatonföldváron 

-Október 26. Gyülekezeti vasárnap Albertirsán 

 

 

 

Szeretettel várjuk a testvérek bizonyságtételeit, amelyeket itt az újságban, írott formában 

szeretnének megosztani a gyülekezettel.  

Következő lapszám várható megjelenése: December 25 

 

Szeretnénk gyülekezetünk lapját még elérhetőbbé tenni és minden megjelenő lapszámot PDF 

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

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

safarlap@gmail.com-ra jelezze! 

Szerkesztők 

 

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:  Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor 
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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 

Adj hálát! 

Testvér! Emelkedj ég felé a lélek 

szárnyán. 

Tarts velünk – örülj – ne állj egyedül 

árván. 

Gyújtsd meg háládnak tüzét ma 

szívednek oltárán, 

S osztozzál velünk boldogan Istennek 

jóságán. 

 

Testvér! Mindent az Úr adott, 

gyümölcsünk, asztagunk, 

Szénánk, állatunk, e szépen terített 

asztalunk. 

Mindezt neked, nekem adta, áldott 

kegyelméből, 

Hogy magunkénak valljuk Őt, 

szent meggyőződésből. 

 

Testvér! Mit adsz te az Úrnak e hála 

ünnepén? 

Tudod, hogy nem vár sokat Ő 

cserében ez estén. 

Csak egyszerű háládatos gyermeki 

köszönést… 

Gyere, mondjuk el közösen 

szívünknek örömét. 

Tamáska Gyula 
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