
Hálaoltár 
Gal. 5:22 

Előttem a gyümölcs, alma, 

szőlőfürt, ahogyan a hálaoltáron 

díszlik. Hibátlanok, ragyogóak és 

dúsak. A nyár bőségét hordozzák 

mind. Mennyi napfény, tavaszi és 

nyári esőcsepp, a termőföld ereje, a 

gazda gondoskodása rejlik bennük! 

Hálaadásuk a napot, esőt, földet, 

munkásnak erőt adó Isten 

dicsőségét zengi szavak nélkül is. 

 

Amikor az asztalunkra kerülnek és 

mohón belekóstolunk az ízükbe, 

üde húsukba, vajon mit üzen 

nekünk rövid, bennünket éltető 

puszta létük?  

 

Hálaoltár ezek az Istennek, ahogy 

minden cseppjét és sugarát hasznossá teszik annak, amit Ő adott nekik. Ez igaz dicsérete az Örökkévaló Úrnak! 

 

 

Napot, életet, egészséget, erőt, képességeket és megannyi jó társat mi 

is, mind Tőle kapunk évek hosszú során át. Ezek bennünk is érlelik 

lelkünket, testünket valamivé, valakivé. Amiként a gyümölcsök íze 

és illata gyönyörködtet, táplál, úgy a mi életünk is a Krisztus jó illatát, 

kedvességét, megszentelő jelenlétét hordozni hívatott a jelenvaló 

világban. 

 

Fanyar, romlott, férges gyümölcs nem díszíti a hálaoltárt. De tudjuk, 

hogy van olyan is. És ha egyáltalán nincs semmilyen termés, csak 

gyümölcstelen élet, mint a példázatbeli fügefáé, amit egyedül a 

kertész irgalma mentett meg a fejszecsapástól még egy évre, hátha 

terem s meghálálja gondoskodást... 

 

Uram, elég már a gyümölcstelenségemből, amit Te hosszan tűrtél. Az 

életet nekem ez a „még egy év” jelenti, hogy hit és cselekedetek a 

Lélek gyümölcsét érlelje bennem, ahogyan a Te kegyelmed 

napsugara, áldásaid esője, gondoskodásod táplál, számolatlanul és 

ingyen árad rám Tőled. 

 

Íme az életem, a Lélek által Neked legyen hálaoltár! 

 

Ujvári Ferenc  

Szeretnék énekelni Néked 
Szeretnék énekelni Néked, 

Uram, nyisd meg ajkamat, 

hogy szent legyen mindig az ének, 

amely szívemből felfakad. 

Hadd zengjem el, hogy százszor áldott 

keresztednél ki megpihen, 

hadd zengjem el, hogy megtalált ott 

s békére lelt az én szívem. 

Szeretném énekelni másnak, 

hogy Néked énekelni jó, 

hogy életünk bús lázadás csak, 

míg el nem ér az égi Szó. 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 

mely életet adott nekem! 

Szeretnék énekelni Rólad halálig 

engedelmesen. 

Szeretnék énekelni Néked folyton, 

ameddig itt leszek; 

szeretnék hangot adni, szépet, 

mikor lelkemhez ér Kezed. 

Füle Lajos 



SÁFÁR 2 Október 

Hálaadó ünnepély Pilisen 
Nagy örömmel és hálával a szívében készült a pilisi 

gyülekezet testvérisége az ősz első kiemelkedő 

eseményére, a szokásos hálaadó napra. 

Arra a napra, amikor hálaoltárt építünk, és nem csak a 

szószék elé, hanem a szívünkben is, amikor megállunk 

Istenünk előtt, megköszönve mindazt a sok testi-lelki jót, 

amiben részeltetett. 

Mindez kihangzott az imaórai imádságokból is, és már a 

délelőtti alkalom üzenete is úgy hangzott felénk, hogy ne 

csak erre az alkalomra építsünk oltárt, hanem tartsuk azt 

fenn és tápláljuk az egész esztendőben. 

Délutánra kiegészült az ünneplő gyülekezet az 

albertirsai, a monori és a váci testvérekkel is, akik 

élükön lelkipásztorukkal Meláth Attila testvérrel 

érkeztek közénk. 

A helyi gyermekcsoportok szolgálata után több 

bizonyságtétel is elhangzott, közben a váci testvérek 

énekegyüttese hangolta szíveinket az igehirdetés 

üzenetére, a hálára és a teljes átadásra. 

Ünnepünk szeretetvendégséggel zárult, ahol a bőven 

terített asztalok mellett öröm volt megtapasztalni a 

testvéri együttlét ilyen módon kiáradó áldásait is. 

Szilágyi József 

 

 

Adj hálát az Úrnak! 
Amikor az ember hálaadó gondolatokkal van tele, gyakran előjön az az ige, hogy „Adj hálát az Úrnak, mert jó, 

mert örökké tart szeretete” (Zsoltárok 107:1), és ezzel szorosan kapcsolódó ige, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma 

és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13:8). Ezek az igék mindig hálára késztethetnek minket, mert Krisztus nem csak 

kétezer éve szeretett minket, de ma is ugyanúgy szeret és közbenjár értünk szüntelen. Nemrégiben a Mózes 

negyedik könyvét olvastam, ami a Sinai pusztából induló nép történetét írja le, amint negyven éven át vándorolnak 

a pusztában. Érdekes olvasni, hogy miként hal ki egy generáció, közel hatszázezer ember, a hitetlenségük miatt. 

Érdekes olvasni, hogy miként halnak meg több százan, mert nem tetszett nekik a gyülekezetben betöltött szerepük 

(4 Mózes 16), vagy miként vesznek el sokan, mert megalkusznak a midjáni nőkkel. Isten az Ő ellene elkövetett 

lázadásokat kőkeményen leveri, és rengeteg ember az életével fizet, mert Istennek nem tetsző dolgot, tehát bűnt 

követ el. Milyen szerencse, hogy ránk már ez nem érvényes. Milyen szerencse, hogy mi nem vagyunk ilyenek, 

nincs bennünk hitetlenség Isten ígéretei vagy kérései felé. Milyen jó, hogy mi nem lázadunk fel Istennel szemben, 

mert nem az történik a gyülekezetben, amit mi „jogosan” akarunk. Milyen jó, hogy mi sosem alkuszunk meg a 

korszellemmel, azaz a mai kor szokásaival, értékrendjével, gondolkodás módjával, mert, ha ilyet tennénk, akkor 

méltók lennénk ugyanarra a sorsra, ami Izraelt érte a pusztai vándorlás alatt. Minket véd Krisztus áldozata, a mi 

bűneink fel vannak szegezve a keresztfára (Kolossé 2:14). De a hit cselekedet nélkül halott önmagában (Jakab 

2:17). Ha nem megfelelőek a cselekedeteink, akkor már nem biztos, hogy elég lesz a Krisztus ismeret (1 János 

2:4, János 14:6). Ha ilyen oldalról tekintünk Isten múlhatatlanságára, akkor már kicsit másként hangzik az 

imáinkban a Zsidók 13:8. A hívő ember lelkiismerete sokszor olyan, mint a gumibugyi, amit mindig tudunk egy 

kicsit nyújtani, és még mindig egy kicsit több belefér, már ez vagy az sem jelent problémát, és már rég olyan 

dolgok ejtettek rabul, ami utálatos Isten előtt. Olyan jó lenne, ha életünket nem a mi rövid, vagy hosszú távú 

céljaink, vágyaink, vagy „bölcs” gondolataink határoznák meg, hanem hogy Isten miként vezet Lelke által. Olyan 

jó lenne, ha a Szentléleknek folyton engedelmeskedve tudnánk, hogy hol a helyünk, és így magasztalnánk Istent 

félelem nélkül, hogy: „...mert jó, mert örökké tart szeretete”. 

Süveges Zsolt  
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Mindenért hálát adjatok! 
Hálaadáskor megpróbáljuk számba venni mindazokat a dolgokat, melyekért hálásak vagyunk Istennek és hálásak 

vagyunk a környezetünknek. Egy gondolat erejéig szeretnék kitérni arra, hogy néha "egyszerűbb" Istennek 

elrebegni egy "Köszönöm!”-öt, mint a férjemnek megköszönni, hogy elmosogatott. Holott én azt gondolom, hogy 

a hálaadás jóval túlmutat azon, hogy megemlékezünk mind arról a jóról, amit Isten ad nekünk. Legtöbbször a jó 

dolgok az életünkben egy másik emberen keresztül jutnak el hozzánk, és bár Istené a dicsőség mindezért, de 

hiszem, hogy a köszönetem a családtagom, testvérem, munkatársam felé is ugyanúgy ki kell fejeznem, mint Isten 

felé. Bár alapvetően most nem erről szeretnék írni, de egy pillanatra kérem a testvéreket, hogy gondolkodjanak el 

azon, mikor köszöntek meg utoljára a szeretteiknek valamit, amiről talán azt hitték, hogy "jár" nekik a másiktól? 

Nem jó az, ha természetesnek vesszük a másik emberszeretetből fakadó gondoskodását, figyelmességét!  

Amiről írni szeretnék azonban, az a hálaadás a nem kellemes dolgokért. Hálaadás a minket ért rosszért, 

kellemetlenségért. 

Nekünk, embereknek, sokszor még a jó dolgokért is nehéz 

köszönetet mondani Istennek. Szeretjük a magunk érdemének 

tulajdonítani a munkahelyi sikereket, a jó családi légkört, az 

anyagi előmenetelt. Elvégre megdolgoztunk érte! Azért, amikor 

eszünkbe jut, hogy "ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak 

az építők" zsoltárrészlet, bőszen elkezdünk hálálkodni Istennek. 

Vagy ha Hálaadónapon direkt felhívják a figyelmünket. De azért 

emberi természetünk része, hogy nem mindig megy a hálaadás 

még akkor sem, ha csupa jó dolog történik velünk.  
Mennyivel inkább nehéz ez akkor, amikor nem is jó dolgok 

történnek? 

Az ige több helyen is így fogalmaz: "Mindenért hálát adjatok!" 

Nem azt írja, hogy a jó dolgokért, a fizetés-emelésért, vagy a 

tengerparti nyaralásért. Hanem, mindenért. A mindenben benne 

van a betegség, a kezelhetetlennek tűnő gyerek, az elviselhetetlen 

kolléga. És én azt hiszem, ez az igazán nagy kihívás a 

hálaadásban. Hogy elhiggyük, mindaz, ami történik, az Isten akarata és hosszú távon a mi javunkat szolgálja. Mert 

aki Istent szereti, annak minden javára van. Itt is a minden szócska található. Minden a javára van. Az 

elviselhetetlen kolléga, szomszéd is. Az anyagi kár is. 

Egy történetet hadd írjak le Edisonról. 1914 decemberében Edisonnak az egész műve, az alkotása, az az intézmény, 

ahol a kutatásait, a kísérleteit végezte – porig égett. És ott nézte, ahogy lobognak a lángok, és minden semmivé 

válik. Edison szólt a fiának: „fiam, légy szíves szólj anyádnak, jöjjön ki, mert ilyet nem lát mindig.” És akkor 

együtt végig nézték, ahogy a 67 éves Edisonnak az egész életműve a láng martaléka lesz. Másnap reggel 

odamentek hozzá a munkatársai és a következőt mondta a kollégáinak: „tudjátok, ez egy nagy lehetőség, azért, 

mert most az összes tévedésünk elveszett, az összes tévedésünk megsemmisült, most aztán nekiláthatunk tiszta 

lappal”. És milyen a történelem: három hét múlva Edison elkészítette a világ első fonográfját. Ez a történet 

valamiképpen arról szól számomra, hogy valakiben egy-egy negatív esemény, hogyan válhat hála okká. 

Hiszem, hogy ez nem a ma divatos "hurrá-optimizmus", vagy a rossz dolgok figyelmen kívül hagyása. Hanem egy 

egészen más perspektíva. Amikor nem sajnálni kezdem magam az engem ért kellemetlenségek, betegség miatt, 

hanem azt a kérdést teszem fel: "Istenem, mit akarsz nekem tanítani ezáltal a nehézség által? Milyen új utat akarsz 

megmutatni?" 

Hiszem, hogy akár a saját engedetlenségem miatt, akár Isten tanító szándéka miatt ér nehézség, Isten azt a helyzetet 

is a javamra tudja formálni. Ha én képes vagyok változni, változtatni miatta az életemen. 

És ha így tekintek az engem ért nehézségekre, bőven van miért hálát adnom. 

Taligásné Rákosi Márta 

 
 

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; 

adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, 

örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő 

hűsége!” (Zsolt 100, 4-5) 
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Hálaadónapi szolgálaton Karcagon 
Az ősz már a levegőben érezhető. A nyár elfáradt, betöltötte feladatát. 

A napfény, a meleg beérlelte a gyümölcsöket, a termést. Gabona a 

csűrben. A sok izgalom, aggódás után kinyújtózhat a gazda. Így 

egyértelmű, jöhet az öröm, az ünnep. Tehát, ha szeptember, akkor indul 

a hálaadónapi szolgálatok sorozata. Az idén ez már a második 

vasárnapon elkezdődött számunkra Karcagon. Gyülekezetünkből lelkes 

csapat készült a szolgálatra, hogy megvidámítsuk egymást az ottani 

testvérekkel ezen a kedves ünnepen. Ugyanis a hálaadás lényege éppen 

az, hogy vegyük számba, mi mindennel áldott meg bennünket az Úr, és 

örüljünk, örvendezzünk Isten szeretetének, gondviselésének. 

Ez így is volt. Reggel az imádságra Zeffer Frigyes testvér buzdította az 

egybegyűlteket. Az igehirdetést lelkipásztorunk, Újvári Ferenc testvér 

végezte. Majd Pesti Csaba, helyi lelkipásztor testvér egy megható 

jubileumra szólította az 

egybegyűlteket. A gyülekezetből öt testvér ünnepelhette bemerítésének 

60 éves jubileumát. Egész komoly kis köszöntő csokor állt össze, 

egymást lelkesítették a testvérek, s mindeközben megtapasztalhattuk 

ismét, jó nekünk egymás hite által épülnünk. 

A délutáni alkalmat már kibővült albertirsai körrel folytattuk. Nagyon 

szép szolgálati csokorral készültek fiataljaink, fiatal családjaink. És 

ismét megerősített bennünket, ha már az életformánk nem is igazán 

követi a természet ritmusát, mégis megláthatjuk életünkben a 

gondviselés gyümölcseit. Isten gondviselése, jelenléte az irodai 

munkában, családi életben, útjaink során s minden lépésünkben. 

Hálaadónapról hálaadónapra haladva éljen szívünkben a vágy ezekben 

a hetekben, napról napra hálát adni Mennyei Atyánknak, aki megígérte, 

hogy "Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg 

és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." (1Móz 8,22) 

Ujváriné Szabó Anikó 

 

Szolgálat Kiskőrösön 

2017.szeptember 17-én hálaadó szolgálatra mentünk lelkipásztor 

testvérünkkel Kiskőrösre. A Filadelfia Idősek Otthona idős testvérei, 

meghívták lelkipásztorunkat hálaadónapi szolgálatra, ahová egy dicsőitő, 

hálaadó csoporttal szeretett volna érkezni. A bibliakör és az ifjúság egy 

részével együtt, nagyon szívesen vállaltuk a szolgálatot Isten dicsőségére. A 

bibliakör különös örömmel, mert első alkalommal mentek szolgálni, énekkel 

és verssel! Újvári testvér, egy hálaadó zsoltárt olvasott fel: a 91. Zsoltárt. 

Kihangsúlyozta azt a gondviselést, amit Isten ad nekünk minden 

élethelyzetben. Úgy a gyerekeknek, mint az idős testvéreknek. Hálát kell 

adnunk mindenért, amit 

elveszünk az Ő kezéből. Az 

idős testvéreken látszott, hogy 

nagy örömmel vártak 

bennünket és hálásak voltak a 

szolgálatért. Istentisztelet 

végén egy kis beszélgetés 

után, ebéddel vendégeltek meg. Személy szerint, nem tudtam mire 

számíthatok, amikor megtudtam, hogy csak idős testvéreknek 

fogunk szolgálni, de nagyon jó érzés volt látni, a testvérek 

lelkesedését idős koruk ellenére is. Szeretnék én is ilyen lelkes 

maradni idős napjaimra, amit neked is kívánok, kedves olvasó! 

Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg 

ne üsd lábadat a kőben. Zsolt 91, 11-12 

Zeffer Ruben  



SÁFÁR 5 Október 

Czibula Adrienn és Tenkely Zoltán menyegzője 
Az idei nyár sem maradhatott el újabb nagy esemény nélkül a családunkban, 

ami Adri és Zoli esküvője volt. Mindkét család nagy izgalommal várta 

augusztus 19-ét. Visszagondolva rá sok érzés kavarog bennem: Milyen volt ez 

a nap? Mondhatnám: hosszú és fárasztó, de inkább így fogalmaznék: örömteli 

és boldog.  

Az alkalmat Ujvári Ferenc lelkipásztorunk vezette, az igét Vass Zoltán – kedves 

régi teológusunk – hirdette a Máté evangéliuma 7. részből a 24-29. versek 

alapján. Az ifjú pár szívére helyezte: Ne vessenek más alapra, mint Jézus 

Krisztusra, akkor ez a kötelék sérthetetlen marad, kapcsolatuk, házasságuk 

virágozni fog. Isten és a gyülekezeti előtti fogadalomtételben Ujvári Ferenc 

testvér segítette őket, aki ezután az Úr áldását kérte rájuk és leendő családjukra. 

A köszöntések között hallhattuk a két család, az ifjúság és a gyülekezet részéről 

a köszöntő, bátorító, tanácsoló szavakat, amiket szívből remélünk, hogy a 

fiatalok megfogadnak és próbálnak ezeknek eleget tenni. Nemcsak a szavak, 

hanem a dallamok, a hangok is köszöntötték őket számos formában. 

Kívánjuk nektek innen itthonról, oda, a messzi távolba, ahol most éltek: 

Legyetek nagyon boldogok, szeressétek egymást és figyeljetek arra, Aki titeket 

a legjobban szeret!  

Csontos-Czibula Mariann 

Örömnap! 
2017.július 01-én örömnap volt számunkra, amikor Vincze Regina és 

Béládi Benjámin Isten és emberek előtt örök hűséget ígértek egymásnak. 

Nagy izgalom előzte meg az esküvőt, a sok készülődés és a jó időért való 

imádkozás. Gyönyörű nap volt mindannyiunk számára, a csodás 

természetben szemlélni a gyönyörű mennyasszonyt és vőlegényt. Az igét 

Floch Gábor Balatonszemesi lelkipásztor hirdette. Az esketési ceremóniát 

Újvári Ferenc pilisi lelkipásztor végezte és kérte Istenünk áldását életükre. 

Az újdonsült feleséget és férjet elsőként köszönthettük kisfiammal, 

kívánva sok áldást közös életükre.  
A pilisi és balatonszemesi gyülekezet részéről a gyülekezetvezetők 

köszöntötték az ifjú párt. A gyülekezetek fiataljai is átadták 

jókívánságaikat. Ezt követte a finom vacsora és a beszélgetések. 

Csodás alkalom volt mindannyiunk számára. Az Úr meghallgatta 

könyörgésünk gyönyörű időt és áldott alkalmat adott. 

Kedves Regina és Benjámin! Kívánom, hogy a HÁRMAS fonal sose 

szakadjon el közöttetek, legyen az első helyen az életetekben ISTEN és 

akkor jöhet bármilyen vész és akadály meg fogjátok tapasztalni, hogy 

VELE minden lehetséges. 

Kívánunk sok boldogságot, örömöt és Isten mérhetetlen gazdag áldását 

közös életetekre! 

Vincze-Reinbold Rozvitha 

Kirándulás Esztergom-Párkány 2017 június 25 
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Gyermekbemutatás az albertirsai gyülekezetben 
2017 április 09 -én Rákosi Bencét hozták el 

szülei, hogy Isten áldását kérjük Bence életére és 

bemutassák őt a gyülekezetnek is. 

Ujvári testvér I. Mózes 48:8-9, 15-16 verseket 

olvasta fel erre az alkalomra. Jákób megáldja 

József gyermekeit, az Örökkévaló áldását kéri 

életükre. "Az Isten, aki előtt jártak az őseim, 

Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta 

csak vagyok mind e mai napig, az angyal, aki 

megváltóm minden bajban, áldja meg e fiúkat! 

Nevemről nevezzék el őket, meg őseimnek, 

Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről! 

Szaporodjanak el, legyen sok utódjuk e földön!" 

Ámen. 

Lehet-e ennél szebb bizonyságtétele egy 

embernek Isten hűségéről, és értékesebb "hagyatéka" utódai számára? 

Az az imádságunk, hogy Istenünk tartsa meg Bencét családjával együtt, legyen szilárd alapjuk, melyen 

elindulhatnak és majd meg is érkeznek. 

Bence név jelentése: győztes, győző. Legyen az Ő gyermeke és győztes harcosa! 

Rákosi Márta 
Életút 
Szilágyi Irén 1930. július 22-én Értarcsán, Ökrös Mária, és Kiss Lajos második gyermekeként született. Egy 

nővére (Mariska), két húga (Ilona, Teruska) egy öccse (Gyula) és egy fogadott öccse (Sándor) volt. 

Gyermekkorában átélte a második világháborús front átvonulását, az 

azzal járó nélkülözést és nehézségeket. Már hét éves gyermekként 

kivette a részét a mezőgazdasági munkából: vetéstől aratásig ott volt 

szülei mellett; ha kellett szalmakévéket fogott, kötött, és hordott. 

Iskolaéveit 1937-ben kezdte. Az oktatás a sajátos politikai helyzet 

miatt, hol magyarul, hol románul folyt. Szülei becsületes nagygazdák 

voltak, földjeiket, állataikat, vagyonukat az államosítással 

elvesztették. Erről az időszakról szűkszavúan nyilatkozott. 1946-ban 

egy ifjúsági evangélizáción tért meg, majd egy évvel később 17 

évesen merítkezett be. Szabó Károly, székelyhídi lelkipásztor 

merítette be, és az akkori nagy létszámú értarcsai gyülekezet tagja lett. 

Minden lelki munkából szívesen kivette a részét. Játszott a 

zenekarban, hegedült, énekkarban az altot erősítette. Ahogyan 

betöltötte 18 évét, férjhez ment Szilágyi Gyulához. Két gyermeke 

született: Gyula, akit nagyon korán el is vesztett, és Irénke. Éveken 

keresztül a helyi Termelőszövetkezet adott neki munkát. Ott 

dolgozott, és onnan is ment nyugdíjba. Férjét 1995-ben vesztette el, és 

a rá következő évben 1996-ban, veje halála után döntött úgy, hogy 

lányához Irénkéhez költözik. Így itt Pilisen 21 évig volt a pilisi 

gyülekezet tagja. Tevékeny 21 év volt, hiszen nem tudta elképzelni az 

életét munka nélkül. Akkor érezte hasznosnak magát, ha a kertet 

művelhette, ha a családra főzhetett, de az utcában lakók is bátran 

számíthattak segítségére. A szomszédok szerint az „utca nagymamája” volt... Komolyan vette az Istennel való 

kapcsolatát. Mi, a családja gyakran találtuk őt a szobájában nyitott Bibliájával a kezében. Nemcsak olvasta, hanem 

megpróbált aszerint is élni. Életét a Pál Filippiekhez írt levéléből az alábbi szakasz híven jellemezte: (Filippi 4: 

11-13) „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy minden körülményeim között elégetett 

legyek. Tudok nélkülözni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba, éhezésbe, a 

bővölködésbe és a szűkölködésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem...”- 

mondogatta gyakran. Igen, ez a Krisztus erősítette 87 éves koráig, és amikor úgy látta, hogy betelt az 

élettel...magához vette. Köszönet a jó példáért. Hálával és tisztelettel búcsúzunk tőle: gyermeke Irénke, öt unokája 

és kilenc dédunokája. 

Elhangzott: 2017.szeptember 17-i gyászistentiszteleten 



SÁFÁR 7 Október 

 

  



SÁFÁR 8 Október 

Események: 

- Október 8-án 16 órakor hálaadó Monoron 

- Október 15-én Dunaharaszti szolgálati út 

- Október 20-23 Körzeti csendesnapok Balatonföldváron 

- November 19-én 10 órakor bemerítési istentisztelet 

- December 1-én 17 órakor jótékonysági hangverseny az albertirsai művelődési házban 

- December 15-én 14 órától csomagosztás a rászoruló gyermekek részére a családsegítő 

közreműködésével az albertirsai művelődési házban 

Feliratkozás a Sáfár újság e-mailben való küldésére safarlap@gmail.com -on van lehetőség! 

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:  Ujvári Ferenc lelkipásztor 

Főszerkesztő:  Bánszki-Szilágyi Szilvia 

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

Telefon:  0620/886-1734 

Email:   safarlap@gmail.com 

Hálát adok 
 

Hálát adok azokért 

A titkon mondott imádságokért, 

Amiket az Ige diadaláért küldtek… 

Hálát adok azokért, 

Amik a viharok fergetegében le nem 

dűltek. 

Hálát adok azokért, 

Akik megtartották a hitet. 

A népért, 

Amely éretted küzdelemre ment, 

A békéért, 

Amiben könnyű lett a kereszt. 

A háláért, 

Aminek hangja, szava nincs! 

Az igáért, 

Amelyik könnyű és jó bilincs. 

 

Hálát adok, 

Mert szépség van a szavak mögött, 

Mert szép a lélek, 

Amikor megnyugszik két kezed között, 

Hálát adok, 

Bár erre nem vagyok érdemes. 

Hálát adok, 

Mert megszentelted szövetségedet. – 

Uram! 

Ma szép, ma jó, 

ma szent a lélek szava, 

Mert benne cseng a hála diadala, Mert 

benne cseng az örök felmagasztalás, 

Dicsőség Istennek és hálaadás! 

 

Kárász Izabella 

mailto:safarlap@gmail.com

