„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, 2. szám. 2014. Június

A Szentlélek Jézus nevében jön
János 14, 25-29.
Valakinek a nevében jönni azt jelenti, hogy őt képviselni, úgy járni-kelni, mintha ő maga lenne
itt. Azt tenni, amit ő tenne. A Szentlélek Jézus nevében jött. Az Ő megbízásából, az ő munkája
folytatójaként. Négyszeres munkát végez Jézus Krisztus nevében:
I.
A Szentlélek megfedd.
Meggyőz bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ha valaki próbálta már rábizonyítani valakire bűnösségét,
az tudja, hogy milyen lehetetlen dolog. Az ember a végsőkig tiltakozik bűnössége ellen. Még akkor is
ha már felismerte, de legtöbbször tényleg nem képes belátni bűnösségét.
A Szentlélek megfedd, leleplez, rádöbbent arra, hogy még vélt jóakaratunk is fakadhatott önző
érdekből, és a jó szándék leple alatt is követhetünk el bűnt. „Nincsen semmi jóság bennem, a saját
erőm kevés…” /Hit hangjai 518./.
II.
A Szentlélek vigasztal.
- Megsebez, de be is kötöz.
- Kiszaggat, de be is plántál.
- Földre sújt, de fel is emel.
- Mélységbe visz, de ki is vezet
belőle. /130. zsoltár/
Nemcsak megmutatja bűneink sokaságát,
hanem az igazi vigasztalást is megláttatja
velünk:
a
megfeszített
Krisztusban.
„Bűneink büntetése rajta van” /Ézsaiás 53./
Úgy vigasztal, mint anya a gyermekét
/Ézsaiás 66, 13./
III.
A Szentlélek tanít.
Tanításával elvezet bennünket minden igazságra. Az igazság nem egyszerűen olyan dolog, amit
birtokában tarthat az ember, az igazság ragadhat meg. Nem az emberi gondolkodás gyümölcse, hanem
annak a Szentléleknek az ajándéka, aki minden igazságra elvezet. Mindenre megtanít majd a
gyakorlatban. Felidézi majd a szükséges időben, azokat a már korábban hallott igazságokat, amelyeket
meg kell valósítanunk.
A Szentlélek a leggyakorlatiasabb tanító. Ha megáll életünk szekere, megállapítja a hibát,
megvigasztal és segít kiküszöbölni az okot.
IV.
A Szentlélek által Jézus Krisztus az Ő békességét adja nekünk.
Nem csak kívánja! A világ is adhat bizonyos békességet ideig-óráig. A világ békessége nagyon
bizonytalan. Erőegyensúlyon alapszik. A győztesek diktálják feltételeit. Az ember által adott békesség
ellenére is lehet szívünkben nyugtalanság, félelem. Ha azonban „Isten békéje lakja a szívemet, úgy
dúlhat vihar ellenem.” Ha Jézus Krisztus Szentlelke által szívünkben él, nincs okunk nyugtalanságra,
félelemre.
Nemeshegyi Zoltán
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ESEMÉNYEK
Pünkösdi hajókirándulás
A Budapesti Egyházkerület az idén is hajókirándulást szervezett a Dunakanyarba, június 9-re,
pünkösdhétfőre. Testvéreink nagy hittel felbecsülték a várható létszámot és kibéreltek egy 600 fő
befogadóképességű hajót. Az indulás napja előtt nem sokkal azonban kiderült, hogy több a jelentkező,
mint gondolták, ezért kibéreltek egy kisebbet is, 250 fő befogadóképességgel, ami szintén megtelt.
(Albertirsáról és Pilisről is kb.50-en jelentkeztünk.)
Elérkezett az indulás napja és nagyon jó volt látni a Vigadó téri kikötőben azt a sok száz örvendező
tekintetű testvért, fiatalt és gyermeket, akik a hajót várták. A kikötőhelyi beszállításnál nem nagyon
jeleskedett a hajótársaság, de végül mindenki megtalálta a helyét és indulhattunk Visegrádra.
Útközben a hajókon alkalom nyílt a testvéri beszélgetésre, találkozásra, bizonyságtételek, és
igehirdetések által való épülésre, valamint egy alkalmi pengetős zenekar lélekemelő szolgálatai
nyomán az együtt éneklésre is. Hozzávetőleg négyórányi hajóút után a váci testvérekkel kiegészülve
értünk utunk céljához, ahol egy kis séta után ebéddel és különböző programokkal vártak bennünket.
Felemelő látvány volt számomra az úton vonuló 850-900 fős csapat, Isten népe, akikkel egy a hitünk
egy az utunk és egy az Urunk.
A Visegrádon töltött idő alatt megtekinthettünk többféle kiállítást, gyermekeink is megtalálták a játék
lehetőségét egy hatalmas játszótéren, de aki kirándulni, sétálni akart azt is megtehette.
Megteltek velünk a környékbeli fagyizók, büfék, volt ahol megkérdezték, hogy baptisták vagyunk e és
az igenlő válasz után jelentős árengedményt adtak. Az itt töltött 3 óra után jó volt megpihenni ismét a
hajókon, megosztani egymással élményeinket, hallgatni az ekkor elhangzó szolgálatokat és hálás
szívvel átélni azt, hogy Isten „áldásainak gazdag folyója” vett körül bennünket ezen a gyönyörű
napon.
Szilágyi József
Június 15-én a kisgyermekek hangjai az édesapák felé csendültek fel.
Gyülekezetünk történelmében először emlékeztünk meg az apukákról.
Aranyos kis verseket hallhattunk és az igehirdetés is a családfők
fontosságára és a rájuk bízott felelősségre hívta fel a figyelmet.
Nemeshegyi testvér kiemelte, hogy az apa, mint családfenntartó, nem
lehet eleget a gyermekekkel, így minden időt meg kell ragadni arra, hogy
a család együtt lehessen. Ne akkor bánjuk meg, amikor a gyerekek
felnőnek, hogy az időt felesleges dolgokra vagy túl sok munkára
fecséreltük! Isten áldja az édesapákat!
Június 1-jén vendégünk volt a rákoshegyi gyülekezetből Lakatos Péter,
aki igeversekkel, versekkel tette színessé alkalmunkat. Példát mutatott
abban, hogy mennyire fontos, hogy zsoltárokat, jeles igeverseket zengve
is lehet bizonyságot tenni.
Május 24-én gyermeknapon, dr. Urbán Gedeon és családja szolgált gyülekezetünkben. A hitmélyítő
igehirdetésen Sámuel elhívásáról hallhattunk. Gedeon három kislányával és feleségével együtt
énekelve hozták el a családias hangulatot közénk. A délutáni alkalom egy vonósnégyessel egészült ki.
Az együttes, komolyzenei darabokat játszott illetve énekkarunkkal kiegészülve Tóth Kornél testvér
vezetésével együtt is gyönyörű énekeket szólaltattak meg. (B.P.Sz.Sz)
Május 11-én vasárnap délutánra, Ócsára kapott meghívást a körzetünk. Régi kapcsolat fűz bennünket
Ócsához, hiszen onnan jött az evangélium tüze Irsára, több mint száztíz évvel ezelőtt. Azt is
mondhatnánk, hogy az irsai gyülekezet az ócsainak leánygyülekezete, a pilisi pedig az irsai
leánygyülekezete. Szabó András lelkipásztor Ócsáról járt Irsára, majd az önállósuló irsai gyülekezet
pásztora lett. Mintha megismétlődött volna a történelem, amikor 2012-ben az Ócsán nyugalomba
vonult Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor lett az alberirsai körzet ügyvezető lelkipásztora.
Az alkalom kezdetén egy új éneket tanított meg a vendéggyülekezet a vendéglátókkal. Az igehirdetés
a 139. zsoltár alapján szólt a három gyülekezet találkozóján.
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Ezután bizonyságtételek, versek, énekkari énekek, vonós szolgálatok valamint ifjúsági
énekszolgálatok váltogatták egymást. Míg bent a Mennyország előízét éreztük, odakint villámlással,
mennydörgéssel kísért zivataros idő volt. Így még inkább érezhettük azt az elrejtettséget, amit az Úr
háza ad. Hálát adunk az Úrnak a testvéri találkozóért és várjuk az alkalmat, amikor az Ócsaiak adják
vissza a látogatást. (N.Z)
Május 18-a vasárnap különleges nap volt a pilisi gyülekezet életében, mert bár az év nagyon sok
alkalmán hitünk mélyítéséről szól az igei üzenet, erre a napra egy speciális témában különlegesen
felkészült előadót hívtunk Nemeshegyi Dávid lelkipásztor személyében, aki a Rákoshegyi
Gyülekezetből érkezett közénk felesége kíséretében.
A délelőtti istentiszteleten a férfiak-apák szerepéről, identitásáról, feladatairól szólt testvérünk, délután
pedig a nőtestvérek-édesanyák és a házaspárok-szülők együttesen kaptak nagyon fontos életvezetési
tanácsokat. Adja Istenünk, hogy a hallottakat megvalósítva, megélve tölthessük be azt a küldetést,
amit ránk bízott családunkban, gyülekezetünkben és az élet bármely területén. (Sz.J)

Anyának lenni
Két és fél éves lehetett a legnagyobb fiam, amikor feltűnt, hogy őszerinte minden tárgynak, amiből
volt kisebb és nagyobb is, a nagyobb mindig az apuka volt. A kis autónak a nagyobb autó, a kis
labdának a nagy labda, a kis kanálnak a nagy kanál az apukája. Az apukája és nem az anyukája. De
miért nem az anyukája? - tettem fel magamnak a kérdést, hiszen anya az, aki gondoskodik a
gyerekekről és szinte mindig jelen van. Aztán egy barátnőm, aki szintén édesanya, felvilágosított. Apa
általában kevesebbet van együtt a gyermekekkel, de az, hogy anya van, az természetes.
Három fiúgyermek édesanyjának lenni kegyelem, háromszoros áldás. Mostanában abban
gyönyörködöm a legtöbbet, ahogyan a két nagyobb fiú tanítgatja és szereti a kisebbet, és ahogyan a
kisebb szereti a bátyjait és ragaszkodik hozzájuk.
Többen mondták, hogy nehéz lesz három
gyermekkel, és néha nehéz is az, hogy ne vesszek el
a házimunka, a nevelés sűrűjében és még közben
még feleség is legyek. De úgy szeretném látni a
gyermekeimet, ahogyan Isten tekint rájuk, ezért az ő
létük kegyelem és nem nyűg. Fel kell fedeznem,
mennyi áldást rejtett el Isten a családon és a
gyermekeken keresztül és mennyi mindent akar
tanítani általuk. Legkeményebben a jellemem
formálását. Felmérhetem, megtermi-e a Lélek gyümölcsét bennem. A sokadik hiszti, akaratoskodás és
testvérek egymás közötti veszekedései után tudok-e megbocsátani úgy, ahogy az Isten az én bűneimet
is a tenger mélyére veti, és arra többé nem emlékezik? Vagy egy nehéz éjszaka után a fáradtságom
ellenére tudok-e türelmes maradni? Hogyan tudom kezelni a haragomat és az indulataimat, amikor a
gyermekeim a határokat feszegetik? Tudom őket a hibáikkal, a nehéz oldalukkal együtt elfogadni és
szeretni? Észre kell vennem bennük a fejlődést, a kedves és jó tulajdonságaikat. Minden nap egy újabb
lehetőség, hogy megéljem a hitemet otthon a családban, hiszen, hogy milyen ember lesz a gyermekből,
azt a gyökerek határozzák meg. Édesanyaként hatalmas a felelősségem. Szeretni, gondoskodni,
fegyelmezni, büntetni kell és korlátokat felállítani. Nem sikerül mindig mindent jól megoldani, de a
gyermekeimnek arra van szüksége, hogy hiteles legyek, nem pedig tökéletes. Ha hibázom, ismerjem el
és kérjek bocsánatot, ahogyan tőlük is elvárom. Imádkozzam velük és értük. Szeretnék a
gyermekeimnek olyan Isten-képet, bibliai értékrendet megtanítani és biztos alapokon álló családi
hátteret nyújtani, amire alapozva bátran építhetik az életüket. És ezt kicsi korban kell elkezdeni. Ha
most nem figyelek oda a gyermekre, amikor egy csigát akar nekem megmutatni, amit ő észrevett és
megcsodál, vagy nem hallgatom meg a problémáit, vagy nem játszom vele együtt, akkor hiába várom
később, kamaszkorában, hogy megossza velem önmagát.
Isten ajándéka az ember számára a család, a házasság, az anyaság, a gyermek. Amikor anyák napján az
édesanyákat köszöntjük fel és hálát adunk értük, egyben Istent is csodálhatjuk, hiszen Ő úgy látta
jónak, hogy ilyen formában éljük földi életünket. Mind akkor fognak jól működni, ha az Ő útmutatásai
szerint élük bennük.
Szabó Magdolna
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Virágvasárnapi gyermekbemutató
Megható és felemelő ünnepély résztvevői lehettek
mindazok, akik április 13-án részt vettek Albertirsán,
a délelőtti Istentiszteleten. Ugyanis, ekkor hozták el a
boldog szülők Bánszki Péter és Szilvia második
gyermeküket, Botondot, Isten és a gyülekezet színe
elé, áldást kérve ilyen módon is életére.
A népes rokonsággal, barátokkal és ismerősökkel is
telt imaházban Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér
végezte a gyermekbemutatás szolgálatát, hasznos
tanácsokkal látva el a kis családot, akik Bíborkával,
első gyermekükkel kiegészülve szemet és szívet
gyönyörködtetve foglaltak helyet a szószék előtt.
Az áldáskérő imádság és ének után a gyermek
bibliakör nevében Czibula Mariann köszöntése
hangzott el, aki után Szilágyi József testvér, az egyik nagypapa következett, majd a Szilágyi családból
alakult kis énekegyüttes zárta a köszöntések sorát.
Az alkalom végén nagyon sokan fejezték ki jókívánságukat sok áldást kívánva a család életére.
Istenünk hallgassa meg őket!
Szilágyi Renáta

Zeffer Vince bemutatása
Húsvét másnapjának reggelén, dupla ünnepen vehettünk
részt. Orsi és Frigyes harmadik gyermekük, Vince
bemutatása jött el ezen a napon. A szülők imádsága
teljesedett be a kisfiú érkezésével, akit az Úrtól kaptak.
Istenünk nem vét hibát, amikor egy élettel ajándékozza meg
a családot, akárhányadikként érkezik is az a gyermek; és ez
meg is látszik mindannyiunk életén. Így hálákat adva érte és
áldást kérve hozták el gyermeküket.
A gyülekezet az „Ó boldog ház” című énekkel hangolta fel a
szíveket. Az igei szolgálatot Nemeshegyi Zoltán testvér
végezte, mely így hangzik: „Atyám, azt akarom, hogy akiket
nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok,
hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál,
mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.” Jn 17,24. Ennél nagyobb kérés és feladat nem is
hárulhat a szülőkre, hiszen felelősséggel tartoznak az ajándékba kapott gyermek élete felett. Ehhez
minden nap Ő ad új erőt, szeretetet és boldogságot a hozzá közel állóknak. Az áldás kérő imádságok
után az „Áldjad meg” című ének hangzott az énekkar tolmácsolásában. A köszöntéseket Czibula
Mariann nyitotta, aki a gyermek bibliakörösök nevében mondta el jókívánságait a sorban
harmadikként gyermekbemutatásra érkező családnak. Ezzel az igei buzdítással zárta sorait: „Közel van
az ÚR mindenkihez, aki hívja őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félők kívánságát,
meghallgatja kiáltásukat, és megsegíti őket.” Zsolt 145,18-19. A család részéről Zeffer Andrea Kié
vagy? című verssel, Simon és Kata egy-egy igeverssel köszöntötték a legkisebb unokatestvért: „Áldjon
meg téged a Sionról az ÚR, hogy boldognak lásd Jeruzsálemet életed minden napján” Zsolt 128,5. és
„Veled van az ÚR, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével,
ujjongással örvendezik neked” Zof 3,17. Az énekkari szolgálat után a nagyszülők is átadták szívük
gondolatait. Zeffer Magdolna „Könyörgés gyermekünkért” című verssel, Zeffer Sándor
bizonyságtétellel, mely üzenete egyértelmű: soha ne add fel, Isten megáld!
Úgy érzem a család életében eddig is a problémák az Úrra voltak bízva, de ha nem is lett volna így, az
ige fényében és a köszöntések csokrán át, olyan buzdítást kaptunk, amivel bizonyos, hogy a fentről
jövő áldás az Istennel való szoros kapcsolatunkból fakad. Kívánom, hogy a jövőre nézve is ilyen
szilárd és erős hittel álljanak meg a szülők a gyermekeik előtt.
Zeffer Bettina
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VONATKIRÁNDULÁS EISENSTADTBA
Idén április 12-én került sor a már-már szokásossá váló nosztalgiavonatos utazásunkra, melynek úti
célja az ausztriai Eisenstadt kisvárosa volt. Összesen 72-en egy teljes vagont megtöltve utaztunk
albertirsai, rákoscsabai és pilisi testvérek, barátok, rokonok. A korai indulás (reggel 6 óra) ellenére jó
volt látni a várakozás és a találkozás örömét mindenki arcán.
Főleg a velünk nagy számban utazó gyermekek várták kipirult arccal, izgatottan az indulás pillanatát.
Az út során volt, aki a vonatablak mellett elsuhanó tájban gyönyörködött, volt, aki beszélgetett, volt,
aki az otthonról hozott útravalót fogyasztotta, és volt, aki mindezeket együtt tette.
Nem éreztük fárasztónak az öt órás utat, mert a vonat kényelme és a személyzet figyelmessége
feledtette velünk a múló időt, de leginkább azért, mert együtt lehettünk testvérek barátok, és Istenünk
szeretete volt az, ami ezen az úton is összekötött bennünket.
Eisenstadtba érkezve nagy csoportban indultunk a városka főtere felé, ahol a legfőbb látványosság az
Esterházy kastély várt bennünket.
Többféle lehetőség közül választhattunk. Megtekinthettük a kastélyt idegenvezetéssel belülről,
sétálhattunk körülötte, leülhettünk a mögötte lévő kis tó partján, vagy tetszés szerint bebarangolhattuk
a környéket, ahol szintén sok látnivaló várta azokat, akik még bírták erővel.
Délután már inkább a főtér üzletei és fagyizói körül lehetett legtöbbünkkel találkozni, asszonyainkat
nagyon érdekelte a városka látnivalóin kívül az üzletek kínálata is, férjeik nagy örömére.
Hazafelé indulva jó volt jóleső fáradtsággal elfoglalni helyünket vonatunk kényelmesen párnázott
ülésein, felidézni a nap élményeit és elővenni maradék élelmünket, aminek illata hamarosan belengte
egész kocsinkat, de volt még egy „illat” amit fontosabbnak éreztünk mindennél, ami egész utunkon
körülvett bennünket, a testvéri szeretet „jó illata”, ami igazán feledhetetlenné tette utazásunkat.
Késő este a Nyugatiba érkezve a mi kocsinkból egy talán kissé fáradt, de boldog kis csapat szállt le,
testi és lelki élményekkel megrakodva, áldva a Mindenhatót, aki ilyen szép napot szerzett nekünk!
Sz J
Fotókat készítette: Süvegesné Ambrus Adrienn
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Ifjúsági élet
Az elmúlt időszak megpróbálta az ifjúságot, de különösen az ifjúsági szolgálat életét. "Fiatalabbak már
nem leszünk" - szoktuk mondani és ez most abban az értelemben igaz, hogy egyre több az
elfoglaltságunk. Én sajnos már egy jó ideje minden szombaton dolgozni vagyok köteles, és ez még
inkább megnehezíti a szolgálatot, a szolgálathoz szükséges megfelelő felkészülést. Az ifjúságból
többen leterheltek a tanulmányaik miatt. Azt lehetne mondani, hogy a sátán ismét nyert egy csatát az
Istennel vívott háborúban. Viszont a mi Istenünk hatalmasabb annál, hogy csak ennyi elég lenne
ellene! Egy ajtót nagy nehezen becsukott a kísértő, de az Úr Isten kettőt nyitott helyette. Ez a két ajtó
pedig Vas Zoli és a felesége Viki. Amikor nemrég beszélgettünk az ifjúság problémáiról,
nehézségeiről, ők egyből felajánlották segítségüket. A felajánlásban nem pusztán kötelességtudat volt,
hanem a szolgálat utáni vágy, és a gyülekezetünk lelki építése. A lankadó szolgálatunknak,
alkalmainknak új lendületet adott így az Úr Jézus és az őszig emberi számítás szerint rendszeres
találkozásaink lesznek, ahol közösen szolgálunk a gyerekek felé, és egymás lelki építéséért. Hogy mi
lesz utána? Azt csak a Mennyei Atyánk tudja, de ez az eset is figyelmeztet, hogy nem saját magunkban
és szervezésünkben kell elsődlegesen bíznunk, hanem a Jó Atyában, aki belenyúl a szervezésbe és
hozzáteszi azt, amit mi nem tudunk. Ez nem csak egy kis csoport szolgálatára, hanem az életünkre is
igaz lehet, de úgy hiszem, hogy ehhez az elsődleges dolgunk, hogy átadjuk neki az irányítást. Ezt
annak hiányában, hogy nem tudjuk mi történik holnap, egy kicsit (vagy talán nagyon) nehéz. De amit
most mi is megtapasztalhattuk, hogy az Úr néhol elvesz, de máshol hozzátesz. Én kívánom minden
Istenben bízónak, hogy építsük rá az életünket, döntéseinket, céljainkat, mert sokkal átfogóbban látja
azt, hogy mire van szükségünk, mint mi.
Süveges Zsolt

Ha megdobnak kővel...
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett pénz meghozta
a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és barátainak
is megmutathassa az új „álomautót”. Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén
talált egy helyet, ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni,
mire hallotta, hogy egy kő koppan az új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú
dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a gyönyörű fényezés.
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni:
„Te normális vagy kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól elverlek,
el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját
kővel dobáld!”
„Bácsi kérem, ne haragudjon!” – válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van
körülötte. De a fiúcska így folytatta:
„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy
meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson
tovább.”
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel
felborult gyerek van.
„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl gyorsan
gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj
voltam megdobni, hogy megállítsam magát.”
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolókocsiba.
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy ha
megdobnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt
csináljunk.
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy túl
elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. Néha meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy
körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi
az, amit éppen véghez akarunk vinni, stb.
Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra vagy megvárod, míg megdobnak kővel?
Forrás: Internet
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Az élet Himnusza
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan,
Az Élet szépség - csodáld meg,
Az Élet boldogság - ízleld meg,
Az Élet álom - tedd valósággá,
Az Élet kihívás - fogadd el,
Az Élet kötelesség - teljesítsd,
Az Élet játék - játszd,
Az Élet érték - vigyázz rá,
Az Élet vagyon - használd fel,

Az Élet szeretet - add át magad,
Az Élet titok - fejtsd meg,
Az Élet ígéret - teljesítsd,
Az Élet szomorúság - győzd le,
Az Élet dal - énekeld,
Az Élet küzdelem - harcold meg,
Az Élet kaland - vállald,
Az Élet jutalom - érdemeld ki,
Az Élet élet - éljed

Nézz föl!
Nézz szét a földön,
amerre lépkedsz,
szívd be jó mélyen
a nyár jó szagát;
gyümölcsök érnek,
aromák őrzik
emlékké váltan
percek zamatát…

Eseménynaptár:
Június 29. délután: Kispestiek szolgálata Albertirsán
Július 13-18.: Gyülekezeti munkások és családtagjaik üdülése
Szépalmán
Augusztus 17.: Tahi vasárnap
Szeptember 28.: Hálaadó ünnep Pilisen
Október 5.: Hálaadó ünnep Albertirsán
Október 12.: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói
vasárnapja Albertirsán
Október 19.: Hálaadó ünnep Monoron
Szeretettel várjuk a testvérek bizonyságtételeit, amelyeket itt az
újságban, írott formában szeretnének megosztani a gyülekezettel.
Következő lapszám várható megjelenése: Október 5

Nézz föl az égre,
végtelen réten
legel a bodros
felhőtestű nyáj;
millió csillag
váltja fel őket,
ha éjsötétre
változik a táj…
Attól ne rettegj,
hogy Pásztor nincsen,
hogy gazdátlanul
forog az egész,
nézz szét a Földön,
nézz föl az égre:
mindenütt ott van:
Isten keze véd!
Lukátsi Vilma

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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