
Hálaadás 
A hálaadás napja eredeti jelentését lassan átalakítjuk. Érzékeljük, hogy közeledik az ősz. Fázósak a reggelek, 

színesednek a falevelek. Tudjuk, látjuk, talán még valamelyest részt is veszünk a termések betakarításában, 

begyűjtésében, de életritmusunkat már régóta nem az évszakok változásának rendeljük alá. Mégis jó megállnunk, 

ehhez az évadhoz csatlakozva, hogy Istenünk irántuk megnyilvánuló gazdag szeretetét számba vegyük. Bármivel 

is keressük kenyerünket, a hálaoltár látványa megható. Isten ígéretére emlékeztet, "Amíg csak föld lesz, nem szű-

nik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." (1Móz 8, 22) 

Ez az ünnep kicsit olyan, mint amikor egy időszakot lezárunk, és látjuk, hogy mi kerekedik ki belőle. Megállunk 

egy szóra, értékelve, ami a miénk lett, ami az isteni gondviselés kézzel fogható jele. A földműves végigdolgozta a 

nyarat, izgult, sok az eső, vagy éppen kevés. Túl melegen tűz a nap, nagy a hőingadozás, és a váratlan fordulat 

gondot okoz a palántának. 

Ugyanígy végigizgulja a napjait az is, aki mindennapi munkáját 

irodában végzi, vagy üzemekben, vagy üzletekben, esetleg 

gyerekek között, vigyázva rájuk. Néha még nehezebb ezeken a 

területeken látni az eredményt. De a csalódás, a veszteség 

mindenhol egyaránt érzékelhető. Viszont az is, hogy minden 

utunkban megtapasztalhatjuk a jó Atya gondviselő oltalmát.  

Az elmúlt évek során én magam számtalan megtapasztalást 

tudnék felsorolni, ami még csak nem is a munkám része volt, 

hanem úgy élhettem meg, mint szolgálatom járulékos elemeit. 

Ha csak az utazások során a repülőgépekkel történt fel- és 

leszállást számolnám meg is rengeteg lenne, hiszen volt alkalom, 

amikor két -földrajzilag viszonylag közeli- országban voltak 

feladataim, ezt viszont kilenc járattal tudtam megoldani. A 

kapcsolatokról nem is beszélve. Idegenként megérkezne egy 

országba, adódott, hogy az adott ország nemzeti színű virágaival 

vártak a repülőtéren, gyakran befogadtak otthonaikba 

ismeretlenül is testvérek. S csak azért, mert egy a hitünk, egy 

Istent tisztelünk és szolgálunk. Az semmihez sem hasonlítható 

élmény, amikor nemcsak a kenyeret, hanem a lelkünket is 

megosztjuk egymással. A bizalom lelke.  

De az is hálaok, amikor megérkezve idegen földre, senki nem vár, jobb esetben volt egy címem, vagy 

telefonszámom. Kicsit izgalmasabb volt, amikor a telefonhívásra senki nem reagált, és mégis célba értem, mert 

megtapasztalhattam, hogy "angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged..."(Luk 4,10)  

Az is mély hálaok, amikor megérteti velünk Isten, hogy mindennek rendelt ideje van. És megelégedéssel, 

hálaadással lépünk át életünk egyik fázisából a másikba. Ez nem mindig egyszerű, mert a fejünk és a szívünk nincs 

mindig összhangban, és amit érzünk, meg amit felfogunk akárcsak önmagunkkal kapcsolatban is, néha más, mint 

amit a vágyaink, emberi célkitűzéseink megálmodnak. Micsoda bölcsességet kíván az élet! Ez gyakran nincs 

összefüggésben az iskolázottságunkkal, a tanult életmintáinkkal, vagy éppen az elénk rajzolt életmintákkal. A 

bölcs életvezetést Isten kegyelméből tanulhatjuk meg. Hála, hogy tanításait szabadon hallgathatjuk, olvashatjuk, 

és a Lélek megvalósíthatóvá teszi számunkra! Legyen az október ne csak hálaadó istentiszteletekkel megtöltött 

hónap, hanem a szívből fakadó hálaadás hónapja a gondviselés minden irányú jelenlétét számba véve! Tekintsünk 

úgy minden eddig megélt helyzetünkre, hogy egyedül Istené a dicsőség a jóért és a nehézségekben megtapasztalt 

szeretetéért egyaránt! 

Ujváriné Szabó Anikó  
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Hálaadó ünnepély Pilisen 
Évtizedes szokásainkhoz híven ismét szeptember utolsó vasárnapján rendezte a pilisi gyülekezet azt a hálaadó 

ünnepélyt, amikor megállunk együtt Istenünk előtt kiemelten hálára hangolt szívvel, hogy köszönetet mondjunk 

az elvett testi-lelki áldásokért. 

Ebben az esztendőben úgy gondoltuk, kreatív ifjabb testvéreinknek engedve, hogy ne csak szíveinkben újuljunk 

meg, hanem egy kicsit más módon is, így a hagyományos oltárunk kiegészült egy igéből vett felirattal 

(119.Zs.105.), ami akár egy jelige is lehetne, újuljunk meg az ige hatására, olvassuk, hallgassuk, hogy igazán 

igeközpontú lehessen életünk.  
Oltárunk mellet helyet kapott egy üres szék is, ami azt volt 

hivatott szimbolizálni, hogy legyen időnk leülni, és a szintén 

az oltáron levő bibliát a kezünkbe venni. 

Ezen kívül az oltár részét képezte egy hálafa, melynek ágain 

„gyümölcsök” sora tartalmazta azokat az egy szóba sűrített 

hálaokokat melyeket a gyülekezet tagjai fogalmaztak meg. 

Ünnepünkön vendégünk volt Bálint Pál szilágyperecsenyi 

lelkipásztor feleségével Ibolyával, aki az imaórát vezette, 

magvas gondolataival buzdítva mindannyiunkat arra, hogy 

vegyük észre azokat a dolgokat is életünkben, amikért nem 

szoktunk hálát adni. Betegségek, melyek lehetnének sokkal 

nagyobbak is de „csak” kisebb mértékben terhelnek, 

különböző bajok problémák melyeket olyan nagynak érzünk, 

de ha körülnézünk láthatjuk, hogy mások sokkal nagyobbakkal 

küzdenek. Bálint testvér is a hála köré csoportosította délelőtti 

mondanivalóját: Hála az életért, hála a közösségért, ebben 

foglalva pedig kiemelte, hogy vajon a közösség tagjai hálásak-

e értünk? Igazi-e a mi hálaadásunk, mert Isten megérzi az igazi 

hála illatát!  
Délelőtti alkalmunk részeként egy texasi missziós csoport 

tagjai is szolgáltak közöttünk, a maguk sajátos módján átadva 

a rájuk bízott üzenetet. 

Délután folytatódott alkalmunk, melynek keretében 

gyermekeink mellett többen tettek bizonyságot, köszöntéseket 

hallhattunk, ezek között pedig az albertirsai ifjúsági 

énekegyüttes szolgálatai hangolták fel szíveinket a nap 

gondolatára, a hálaadásra. Az igehirdetés is ennek jegyében hangzott. Bálint testvér. feltett ismét néhány kérdést: 

Vajon tudsz-e hálát adni azért is, ha mást áld meg az Úr? Vajon tudsz-e hálát adni a jólét idején, nem válsz 

elbizakodottá? 

Ezen kérdések megválaszolására alkalom nyílt az imádság idején, de válaszaink pozitív megvalósítására a 

szeretetvendégséggel zárult ünnepünk után lesz lehetőség. Adjon ehhez felülről jövő erőt a mi Urunk 

mindannyiunknak. 

Szilágyi József 

Sárguló levelek 
Baptista családba születtem, a hálaadás és a hálaadó nap olyan természetes számomra, mint a karácsony vagy a 

húsvét. Ha közeleg az ősz és az első sárguló levelet meglátom, eszembe jutnak a hálaadó napok a nemes 

gondolatok, és a sok biztatás a hálára. Már pár hete arról gondolkodok, milyen élményem volt hálaadással 

kapcsolatosan és szeretnék egy párat leírni.  

Körülbelül negyven éve történt, Édesanyámmal mentünk az utcán, amikor egy idős, özvegy testvérnő behívott a 

házába és elmondta mennyire boldog és hálás, mert Isten nagyon megáldotta azt a pár tő krumplit, amit elvetett. 

Ebből két zsák krumplija termett. Megmutatta a két zsák krumplit és folyamatosan Istent dicsőítette. 

Egy másik történet is eszembe szokott jutni. Etus néni egy özvegy testvérnő volt, aki ragyogó szemekkel és arccal 

mondta el, hogy nagyon hálás Istennek, mert erőt adott neki és tudott napszámra menni, dolgozni, ezért nyáron 

száraz időben megtudta, venni a téli tűzifát. A két testvérnő életében biztos voltak olyan időszakok mikor ezeknek 

a javaknak a hiányát szenvedték el, és tudták értékelni, amikor Isten ezekkel is megajándékozta őket. Azon is 

gondolkodtam, miért hálátlanok ma az emberek, és bevillantak a reklámok, amikből a következőket halljuk: 

„megérdemled”, „neked jár” és talán el is hisszük, ezért elmarad a hálánk. 

 Míg e sorokat írom a következő fohász fogalmazódott meg bennem: Istenem szeretnék olyan hálás életet élni, 

amely másokat is hálára buzdít.                                                                                                              Szabó József  
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Hálaadás 
Megérkezett az ősz, és vele a hálaadó ünnepélyek sora. Ilyenkor szokás többet beszélni, gondolkodni a háláról, 

bár igyekszem imáimat egész évben a hála szavaival kezdeni. Sokszor úgy általánosságban, olyan átfogó, 

megszokott módon, igazán bele sem gondolva, hogy mennyi minden ad hálára okot életemben. 

Először Isten szeretete, kegyelme, az örök élet reménysége, aztán a fizikai áldások, hogy a földön élő emberek 

azon kis százalékához tartozhatom, akiknek nagyon sok minden adatott, amit mások nélkülözni kénytelenek.  

Az áruházak minden földi jótól roskadozó polcai, az, hogy autóval járhatok, az, hogy kényelmes hajlékban élhetek, 

az, hogy békesség vesz körül, az, hogy van munkám és szeretem azt csinálni (bár néha kevés idő jut a pihenésre) 

és sorolhatnám még nagyon sokáig.  
Van még egy különleges hála okom, amit nagyon jó megélni. Ez pedig a család, és benne az unokáim. Isten nagyon 

bölcsen alkotta meg ilyen módon az élet továbbvitelét, mert nagyon sok örömöt tartogat ez a kapcsolat. 

Ahogy látom őket felnőni az első percektől kezdve, csodálhatom őket, ahogy rácsodálkoznak az élet dolgaira, 

ahogy átélhetem szeretetüket, amikor azt mondják „drága mamikám”.  

Most, amikor e sorokat írom, is könny szökik a 

szemembe, és ezek a hála könnyei ezért a csodáért, amivel 

Istenem megajándékozott. 

A régi időkben szokás volt hálaoltárt építeni, jelképesen 

most én is ezt teszem. Ott van az oltáromon minden, amit 

köszönök, lelki szemeimmel látom, hogy hatalmas ez az 

oltár, meg sem érdemlem a nagy részét. 

Most mégis őszinte hálával borulok Teremtőm elé, mást 

nem tudok hozni csak gyenge szavaim és a szívemet. 

Fogadd el Uram töltsd be teljesen, hogy az mindig hálával 

telt legyen.  

Szilágyi Józsefné 

 

Mindenre van erőm Krisztusban, Aki 

engem megerősít! (?) 
Vajon ezt az igei üzenetet kijelentő, vagy kérdő módon 

tudom elmondani? Közvetlenül a betegségem 

diagnosztizálása után ezt az üzenetet kaptam a szívembe. 

Amikor „halálosan” komoly egy betegség akkor derül ki, 

van-e mindenre erő. Az ultrahang vizsgálatról mosolyogva jöttem ki elmondani férjemnek, hogy a daganat 

rosszindulatú, majd ezt mondtam: itt az ideje a fiaim megtérésének. A fiúk még nem tértek meg, de láthatták 

hozzáállásomat a betegséghez: „gyermekeim ne aggódjatok, nekem Örök életem van!” De hagyjuk a dicsekvést, 

miben akar formálni az Úr, mert tudjuk igéjéből, hogy az Őt szeretőknek mindent a javukra fordít. Mi az első az 

életemben? Az Úr vagy egyéb nem kívánatos dolgok? Felfuvalkodottság? Rá kellett jönnöm, hogy nélkülem is 

elindul a nevelési év, működik az óvoda. Ilyen még nem volt, hogy évkezdéskor hiányozzak, (sőt sokkal tovább). 

Bálványimádás? Mi lesz a munkahelyemmel, a fizetésemmel, ha nem dolgozom? Minden hiányunkat pótolta az 

Úr, ami a betegállománnyal kapcsolatban kiesett a családi kasszából. Kaptam szerető, gondoskodó férjet, aki 

embert próbáló módon kitartott mellettem a legnehezebb napokon. Hálaadással és köszönettel tartozom minden 

hittestvéremnek, a sok-sok értem elhangzott imádságért, szeretetért, érdeklődésért.  

Ez év márciusában tettem bizonyságot a csömöri gyülekezetben, arról hogyan élem meg betegségemet, az Úr 

szerető gondoskodása mellett. Elmeséltem a testvéreknek, hogy az előző nyár folyamán elhatároztuk férjemmel, 

hogy minden fizetésünkből félreteszünk egy összeget, míg összegyűlik annyi, hogy el tudjunk menni egy izraeli 

utazásra. kb. utána derült ki a betegség, ami nemhogy az anyagiakat, de az utazás tervezését is felülírta. 

Természetesen nem ez volt a bizonyságtételem fő témája. A végén a lelkipásztorom megjegyezte: „testvérek, lehet 

imádkozni Károly és Katika útjáért, amit terveztek”. Elszégyelltem magam, azzal a gondolattal: Sokkal fontosabb 

imatémáink is vannak, mint a mi vágyaink egy utazással kapcsolatban. Tovább nem foglalkoztatott e téma. Ez év 

júniusában barátainknál voltunk látogatóba, ahol közölték velem, hogy elküldenének Izraelbe engem és a férjemet, 

intézzük az utazást. Természetesen mindjárt eszembe jutott pásztorom imakérése. (Az Ajándékozók nem hallottak 

erről). Én meglepődve azt mondtam ez túl nagy ajándék, hogyan fogadhatnánk el? Ezt a választ kaptam. „Alig 

vártuk, hogy olyan állapotba (egészségi) kerülj, hogy elutazhass”. Október 14-22-ig leszünk távol, ezért idén a 

földvári együttlétből kimaradunk. 

De, ami a legfontosabb: mindenre van erőm a Krisztusban, Aki engem megerősít!!! 

Nagy Katalin  
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Gondolatok…. 
Számomra ez az év nem a megszokott módon kezdődött. Észrevettem magamon egy pici csomót, amiről később 

kiderült, hogy egy daganat. Nagyon hamar a megfelelő orvoshoz kerültem, és megműtöttek. Ez volt számomra a 

könnyebb rész, hiszen utána elkezdődtek az utókezelések, a rettegett mellékhatásokkal együtt. De hála Istennek 

megtapasztalhattam, hogy az én Uram minden helyzetben velem volt, és velem van. Kirendelte nekem a megfelelő 

kórházat, orvosokat, ápolókat, kezelőket, akik mindannyian csodálatos emberek. 

A kemoterápiára általában mindenki kísérővel érkezik, hiszen ez egy egész napos, nagyon fárasztó program. A 

hosszú várakozás alatt kialakulnak jó beszélgetések, barátságok. A régebbi betegek segítik az újakat, megosztjuk 

egymással tapasztalatainkat. Az egyik betegtársamat egy alkalommal a barátnője kísérte el, aki csodálkozva nézett 

körül a folyosón, ahol, kb. 30-an ültünk és jókedvűen beszélgettünk, várva, hogy mikor jutunk be a doktornőhöz. 

Azután elmondta, hogy ő bizony még nyugtatót is vett be mielőtt elindult, mert azt hitte, hogy csak bánatos, 

megkeseredett, depressziós betegekkel fog találkozni. 

Hívő betegtársaimmal sokszor adtunk hálát azért, hogy nekünk van Istenünk, van hitünk, és van reménységünk. A 

próbáink, nehézségeink nekünk is megvannak, csak így az Úr Jézus gyermekeként sokkal könnyebb hordozni 

azokat. Isten mindig tudja, hogy éppen mire van szükségem. Bátorításra, türelemre, vagy egy kis megnyugtatásra. 

Szeretem az „Áhitat” estére kijelölt igeverseit. Csodálatos módon, egész évben, minden este, a nap zárásaként 

mindig azt kaptam amire a legnagyobb szükségem volt. Tudom, hogy ezután is így lesz. 

Hiányzik a gyülekezet, a közösség. Sajnos most nem tudok rendszeresen részt venni az istentiszteleti alkalmakon 

de remélem ez már hamarosan megváltozik. Köszönöm a gyülekezetem szeretetét, a testvérek imáit, segítségét, a 

bátorító üzeneteket…...Tudom, hogy az én Istenem életem minden percében velem van, és ahogy eddig, ezután is 

vezetni és védeni fog utamon. 

„Én pedig hatalmadról énekelek, minden reggel kegyelmedet magasztalom: mert váram vagy és menedékem 

nyomorúságom napján. Én erősségem, neked énekelek! Mert Isten az én váram, Ő az én kegyelmes Istenem! 

Zsoltárok 59:17-18. 

Buzás Ildikó 

Gyülekezeti kirándulás a Gemenci erdőben 
2018 szeptember 16-án az albertirsai és a pilisi gyülekezet a gemenci erdőbe kirándult. Istenünk nagyon jó 

szervező testvérekkel áldotta meg gyülekezeteinket, akik, élvezetes programot állítottak össze nekünk. 

Nagy lázban vártuk már a kirándulás napját a természet templomába. 

Rengeteg kijelentés, telefonbeszélgetés, időpont egyeztetés előzte meg az 

eseményt.  

Én személy szerint úgy voltam, hogy ahányszor csak megcsörrent a telefon és 

a vonal másik végén Szilágyi József volt, szinte biztos voltam, hogy a 

vasutazásról lesz szó, de nem, mert mindig egy korábbi indulási időpontban 

egyeztünk meg. A végén már úgy volt, hogy szinte nem is alszunk, csak 

hajnalban indulunk… 

Végre elérkezett a vasárnap hajnal és nagyjából mindenkinek sikerült időben 

a buszhoz érkeznie. Istenünknek hála, olyan sokan jelentkeztünk, hogy nem is 

volt elég egy nagy busz, megtoldottuk még egy 18 személyes kisbusszal és 

többen érkeztek személygépkocsikkal is.  
A buszban indulás előtt Újvári Ferenc lelkipásztorunk köszöntött mindenkit 

és az ő imájával kezdtük meg utazásunkat. Még sötét volt az induláskor így 

Kecskemét térségében csodálhattuk meg az autópályáról a napfelkeltét. A 

hangulat nagyon jó volt, az utazás során rengeteg élményről beszéltünk a múlt 

kirándulásairól és rájöttünk, hogy milyen építőek ezek az alkalmak; még, még, 

még… 

Nagyjából a tervezett időre érkeztünk Pörbölyre. Jó volt kiszállni és 

megcsodálni egy gőzmozdony beindítását, amitől alig láttunk, olyan nagy 

füstöt pöfékelt a tiszta égboltra. Végülis mikorra kellett, mindenki 

megérkezett és megkezdtük a beszállást a szinte katonai vezényszóra. Az őrmester egy nő volt, aki nagyon 

komolyan végezte hivatását. 

Elindult a kisvonat, na jó inkább zakatolt. Az út elején elkerített állatokat figyelhettünk meg. Volt ott szarvas, őz, 

vaddisznócsalád. Nagyon örültünk a testvérekkel és csodáltunk Istenünk csodaszépre alkotott világát. Szűk másfél 

óra zakatolás, zötykölődés után megérkeztünk a Gemenc-Dunapart állomásra. Kiszálltunk és megnéztük a 

gyönyörű Kék Dunát, fotózkodtunk, ettünk-ittunk. Röpke fél óra pihenés után elindultunk vissza Pörböly felé. 
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Zakatol a vonat… ugyanazon az úton. Itt már többünkön 

látszottak a fáradtság jelei. Volt, aki elaludt, mások némán 

gyönyörködtek, vagy csak bambultak.  
Pörbölybe érkezésünkkor ismét szünet, kászálódás fel a 

buszra és irány Baja. Ekkor mindenki sietett a Sugovica 

partra, ahol jobbnál jobb éttermek és finomabbnál-

finomabb ételek vártak minket. Többen megízleltük a 

híres bajai halászlevet és a sült halat. Jóllakottan álltunk 

fel az asztaltól és siettünk a buszokhoz, hisz a szemünk 

előtt lebegett a következő megálló, a soltvadkerti Szent 

Korona nevezetű cukrászda.  

Soltvadkertre megérkezvén a cukrászdát rohamoztuk meg 

és fogyasztottuk el a délutáni kávét, sütiket és a felejthetetlen és igazán finom fagylaltot. Sürgetett az idő és siettünk 

otthonaink felé. A nagy buszon néhányunk kedves énekét énekeltük el: Legyen szívünk vidámsággal, Nagy 

Istenem, ha nézem a világot, Hogyha hajt a szélvész vadhullám felett, ezzel is hangolódva a hálaadó ünnepélyre. 

Nagyon nagy dicséret és taps kísérte a kisgyermekes szülők egész napos áldozat vállalását. Emellett tapssal és 

bensőséges imával köszöntük meg a buszvezető remek munkáját és kívánjuk Istenünk gazdag áldását az életére. 

Külön köszönet ismét szervezőinknek, akik már gondolkodhatnak a további eseményeken. 

Hát röviden így telt el a gyülekezeti kirándulás, amiért csak Istenünké a dicsőség, mert minden alkalmat felhasznál, 

hogy az Ő népe egybekovácsolódjon és mindenért mindenkor hálás legyen. Találkozunk a következő kiránduláson, 

összejöveteleken!                                                                                                                                   Gáspár Attila 

Bemutatkozás 
1985-ben születtem Angyalföldön, Budapesten. Egyszülős családban nőttem fel. Megtérésem és életrendezésem 

az angyalföldi Baptista Gyülekezethez köthető, ahol 2011-ben bemerítkeztem. Akkoriban kezdtem tisztességes 

állampolgár lenni, nem sikkasztottam és blicceltem, és nem ismerkedtem céltalanul többé: mert tudtam, hogy 

egyetlen nő lesz az életemben és az a feleségem lesz. Isten 

továbbvezetéséig a vendéglátásban dolgoztam, majd 2014-ben 

házasodtam meg Eszterrel, melynek áldásai Mózes, és a 

szeptemberben érkező gyermekünk is. 

Kosárlabdázás és a freestyle stílus volt az, ami meghatározta 

fiatalságom, emiatt nem szoktam rá a koncertre járás során sem az 

italozásra, dohányzásra, viszont lógtam és csaltam is, hogy 

kedvtelésemmel foglalkozhassak. Miután beláttam elveszett 

állapotom, s elfogadtam az Úr Jézus drága áldozatát, a sportot, 

mint missziós eszközt kezdtem használni.  

“"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én 

élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most 

testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem". /Gal.2:20/ 

Bemutatók révén kezdtem országszerte hirdetni az örömhírt, bizonyságot tehettem megtapasztalásaimról 

árvaházakban, gyermekkórházakban, büntetés végrehajtó intézetekben, iskolákban, gyülekezetekben. A sport- és 

ifjúsági misszióban már kezdett formálódni, hogy Isten teljes idejű szolgálatra hív. A Szünergosz Baptista 

Bibliaiskola tanulója lettem. Kárpátaljai látogatásom során pedig egy különleges impulzus ért. Láttam a zápszonyi 

pásztort, mennyi teendője van, mennyi féle szolgálattal, de nem erőtlenül teszi a szolgálatait. Amikor szabadnapos 

volt egész nap kaszált, hogy az imaház melletti gyepen, lehessen majd családi nap a gyülekezettel, és legyen hol 

fociznia a lurkóknak. Nekem ez kívánatos volt. 2016-ban felvételiztem a BTA-ra úgy, hogy még várandós volt a 

feleségem. Kimunkálta a Szent Szellem az egységet bennünk, miszerint nincs, amiről ne tudna az Isten, és végre 

nem szabtuk meg, hol és melyik területen szeretne használni bennünket. A BTA-n tanult dolgok segítenek a sokkal 

szélesebb körű gondolkozásban, felkészülésben, továbbá az a lelkület, ahogy ezekkel felvérteznek, az tanulságos 

és kívánatos. Nem túl akarok lenni tanulmányaimon, hanem Isten dicsőségére legjobbra törekszem. Vágyom, hogy 

Isten akaratát töltsem be a szolgálatomban, felismerve vezetését, odaillesszen, ahova Ő szeretne. Vágyom 

munkatársakra, akik felé szolgálhatok, akik még többek felé szolgálhatnak. Szeretném, ha a gyülekezet szükséget 

töltene be a környezetében, nem pedig egy kis szigeten éldegélne. Célom Isten szeretetének szétkürtölése a magyar 

nép számára, de ebből nem maradhat ki az ítélethirdetés, vagy az önként vállalt helyreállás sem. Szeretnék hiteles 

és feddhetetlen lenni - testvéreim és a még nem testvéreim számára is, hogy mellettük lehessek jóban-rosszban. 

Nem utolsó sorban családom vezetni józanul és gyümölcsözően, hisz hatással van a szolgálatomra is, sokat jelent 

támogatásuk.                                                                                                                                        Gáspár Botond  
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Életünk Norvégiában 
Tavaly nyáron kezdődött el egy új korszak mindkettőnk életében, mikor összeházasodtunk augusztusban. Az élet 

velejárója, hogy az ember felnő, társat talál és elhagyja az otthonát, hogy saját családot alapítson. Velünk is így 

történt. A közös életünket nem szokványos módon kezdtük 

el, ugyanis elköltöztünk Norvégiába.  

Idén volt 4 éve, hogy Zoli kiköltözött. Ő már megismerte 

az országot, az embereket és a kultúrájukat, míg nekem 

teljesen új terep volt, hogy egy idegen országba éljek, 

ugyanakkor izgalommal vártam. Mikor az országba 

érkeztem olyan volt, mintha egy másik világba csöppentem 

volna, gyönyörű hegyek, fjordok és az Északi-tenger. 

Nagyon sok szép hely van 

Norvégiában. Ahol élünk a 

környékünkön is rengeteg 

kirándulási lehetőség van. Klepp 

stasjonban lakunk, közel a 

tengerhez nyugodt, csendes 

kisvárosi környék és nem utolsó 

sorban az ország legnagyobb 

mezőgazdasági területe itt 

található. Nagyobb városok is 

körülbelül 25 km-re találhatóak, 

vonattal is könnyen elérhető. Az 

országban és az emberekben nagyon 

tetszik, hogy nyugodtak és nagyon 

barátságosak. Ami számomra meglepő 

volt, hogy egész kicsi korosztálytól az 

idősekig mindenki tud angolul, ez 

nagyban megkönnyíti a kommunikációt, ugyanakkor több esélye van az embernek munkát találni, ha megtanulja 

a norvég nyelvet, ezért tanulom én is folyamatosan.  

Az elmúlt egy év mindkettőnk számára nagy kihívás volt, mert meg kellett tanulnunk egymásra odafigyelni, együtt 

élni, mindketten hoztunk magunkkal jó és rossz tulajdonságokat. El kezdtünk összecsiszolódni, amiben Isten 

nagyon sokat segített, és hiszem azt, hogy továbbra is formálni fogja az életünket bárhol is legyünk, 

Magyarországon vagy Norvégiában.                                                                                  Tenkely-Czibula Adrienn 

Kisifi nyári kirándulása  
Idén nyáron, Isten segítségével, a gyülekezet és pár testvér támogatásával a nagycsoportos bibliakörösökkel két 

napot a Balatonon tölthettünk. A célja a csapat lelki építése és kikapcsolódás volt. Fontos volt számunkra, hogy a 

gyerekeket kicsit kimozdítsuk egy olyan kirándulással, ahol kipróbálhatták a vízibiciklizést, csúszhattak tekergős 

csúszdán, részt vehettek egy fél órás hajóúton, este a tábortűznél süthettek pillecukrot és többen először láthatták 

a magyar tengert. Szerettünk volna nekik új élményeket adni, miközben az evangélium is felhangzik. A 

meteorológiai előrejelzések nem kedveztek az alkalomnak, de a szállás foglalása miatt nem mertük eltolni ezt a 

kis kirándulást. Az Úr azonban nagyszerűen koordinálta a 

felhőket. A szombati napon a gyors szállásfoglalás és a 

sátorépítés után egyből a part felé vettük az irányt. A kiadós 

fürdést követően a vacsoránkat a kempingben gyorsan 

megsütöttük, miközben a tűz mellett Istent dicsérő énekeket 

énekeltünk. Az eső csak este tíz óra felé érkezett meg, ami 

minket a sátorban tartott áhítat alatt ért, így inkább csak az 

éjszakánkat tette izgalmassá. Másnap egy másik balatoni 

városba helyeztük át a székhelyünket, és az utazás egy részét a 

gyerekek hajóval tehették meg. A jól felszerelt csopaki strandon 

történő fürdés után, csak a hazaúton ért minket a felhőszakadás. 

Mind a két esőben érezhettük Isten gondviselését, mert nem 

tudtuk volna máskorra megoldani a gyerekek balatoni 

kirándulását. Legfőbb motivációnkat az az ige adta, amit az Úr Jézus mondott: „Bizony mondom néktek, amikor 

megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg”. 

Süveges Zsolt  
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Gyermekbemutatások 

Ráksi Milán érkezett közénk 
Hálát adhattunk, hogy Istenünk megáldotta a Ráksi családot egy 

egészséges fiúgyermekkel. Milánt július 15-én hozták el szülei 

először az imaházba. A jó Isten áldását kérte lelkipásztorunk és a 

kezére bízta a tőle kapott életet. Ujvári testvér elmondta, hogy 

kell bátorság ahhoz, hogy gyermeket vállaljunk, életet vállaljunk, 

akiért felelősek vagyunk, de az élet teremtője ad elég bátorságot 

és bölcsességet. A Példbeszédek 15:16-17 versét kapták 

útravalóul a fiatal szülők: „Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a 

temérdek kincs háborúsággal. Jobb egy tál főzelék ott, ahol 

szeretet van, mint a hízlalt ökör ott, ahol gyűlölet van.”  

Isten áldja meg a kis családot és kívánjuk, hogy legyen meg az a 

szeretet, ami igazán sava-borsa és éltetője minden embernek! 

Bánszki-Szilágyi Szilvia 

Tenkely Márk bemutatása 
Istennek hála 2018. június 22-én megérkezett Tenkely Márk, akit július 

29-én Tenkely Béla lelkipásztor, a nagypapa mutatott be a 

gyülekezetben. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy végig velünk 

volt és megsegített bennünket. Igaz, mi mindig találtunk aggódalomra 

okot. Meg kellet tanulnunk, hogy nem irányíthatunk mindent az 

életünkben. Ahogyan a gyermek megbízik a szüleiben és döntéseiben 

úgy kell nekünk is megbíznunk Istenben. Izgalmas volt ezt nem csak 

elméletben tudni, hanem gyakorlatban is megélni. Örülünk, hogy 

„Istenben való bízás” gyakorlati óráján vehettünk részt. Remélem, a 

megtanultakat tovább tudjuk gyakorolni. 

Tenkelyné Karavacka Valentina 

Hála 
Hálát adni Istennek többféle módon lehet és kell is. Szülinaposok köszöntése, hogy egy újabb évvel áldotta meg 

őket az Úr. Idős testvérek tiszteletben és becsben tartása, akik által sokat tanulhatunk az Ő útjairól. Hálaadó 

alkalmak, ahol minden évben megköszönhetjük, hogy az elmúlt évet is nekünk ajándékozta az Úr. Nem utolsó 

sorban pedig a gyermekbemutatások, ahol 

dicséretet zenghetünk Istennek még egy 

csöpp életért, amit nekünk ajándékozott.  

Ezen legutóbbira került sor szeptember első 

vasárnapján az albertirsai Baptista 

gyülekezetben. Csontos Gábor és Csontos-

Czibula Mariann immár másodszorra 

állhattak meg a gyülekezet és Isten színe 

előtt, hogy hálával áldozzanak második 

kisgyermekükért, Csontos Lizáért. 

Az istentiszteletet Újvári Ferenc, az 

Albertirsai Baptista Gyülekezet 

lelkipásztora vezette. A szolgálatok nagyon 

sokszínűre sikeredtek, amivel a gyülekezet 

tagjai készültek köszönteni a párt, illetve 

most már két kis gyermeküket. A 

lelkipásztor üdvözölte a szolgálatokattevőket, és a nagy létszámban jelen lévő rokonságot. Később meg is jegyezte, 

hogy soha nem volt még abban része, hogy egy olyan kisgyermeket mutathatott be gyülekezetnek, akinek az 

üknagymamája is még jelen lehetett.  

Mindig öröm egy gyülekezet, egy közösség és egy család számára, ha új életet köszönthet a soraiban. Örüljünk 

hát együtt Gáborral, Mariannal és első fiúkkal Ádámmal, hogy Liza megérkezhetett a családba. Mindemellett 

pedig tartsuk őket imáinkban, hogy egészségben és épségben fejlődhessenek a gyermekek a családi fészekben, és 

az Úr gazdag áldása és örök kegyelme kísérje őket útjaikon. 

Nemeshegyi Marcell  
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Áldás 
2018. szeptember 23-án a pilisi gyülekezet ismét áldást kérhetett Urunktól egy piciny kisfiúra, akit Péternek 

neveznek! Zeffer Ruben es Betti, Zoé lányukkal együtt hozták el Pétert, a kistesót először az Úr házába. 

Újvari Ferenc lelkipásztorunk köszöntötte a kis Pétert és családját a 

Márk 16,7 igeverssel. Az Úr megy előttünk, ahogy ezt a 

tanítványoknak és Péternek ígérte és ígéri most is az ő 

gyermekeinek. 

Az áldást kérő ima után az összevont bibliakörös gyerekek és 

Vincze- Reinbold Roswitha köszöntötték Pétert és családját. A 

család részéről Zeffer Magdolna nagymama és unokatestvérei Kata 

és Simon köszöntötték egy-egy verssel. A szülők feladata, hogy jó 

példával, buzgó imaélettel, Istenbe vetett hittel neveljék 

gyermekeiket és bízzanak abban, hogy "Jézus értük is megtett 

mindent". 

Az Úr áldja meg ezt a szép családot. 

Zeffer Andrea 

Edit és András eljegyzése 
2018. augusztus 11. fontos nap volt az életünkben. 

Családi körben eljegyeztük egymást. Matuz József 

lelkipásztor a 40. Zsoltárból olvasott igét. A zsoltáríró 

szavaival egyetértve mi is valljuk, hogy Isten sok csodás 

tervet vitt véghez az életünkben. Hálásak vagyunk 

Istennek egymásért, hogy megajándékozott szerető 

társsal minket egymásban. Örömmel és imádkozó 

szívvel készülünk májusi esküvőnkre, és a közös 

életünkre.  
„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, 

nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, 

de több annál, mint amit fel tudnék sorolni” Zsoltárok 40:6                                                             Czibula András 

Kalandra fel! 
[[Lk 22:35]] „Azután ezt kérdezte tőlük: "Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e 

hiányotok valamiben?" "Semmiben" - válaszolták.” 

Az Úr Jézus kérdezte ezt a tanítványaitól, amikor végéhez közeledett a vele töltött hároméves időszakuk. 

Gondoskodott róluk, hogy legyen mit enniük, inniuk, legyen tető a fejük felett és részesei lehessenek a Messiással 

együtt töltött idő izgalmainak, tanításának s így más életük legyen, teli a Krisztus követés értékes kincseivel! 

Kalandra fel! Ez az izgalmas felszólítás ma is érvényes a hívő élet útjára! Fedezd fel a világot, szépségét, benne 

Isten csodálatos alkotó, fenntartó munkáját. Fedezd fel a barátságot, a fiatalság örömét Krisztus mellett. Fedezd 

fel, milyen jó és izgalmas mindig nyitott szemmel járni, kipróbálni magadat új helyzetek, kihívások között! Fedezd 

fel a gyakorlatban, mennyire igaz és hasznos az Isten igéje, ha más szemmel nézünk rá. 

Gyülekezeteinkben Pilisen és Albertirsán kalandra hívjuk az általános iskolás korú fiúkat és lányokat 6-7 évestől 

14 évesig amikor a Royal Rangers azaz „Királyi követek” klubját indítjuk el Szabó Tamás és Majerszki Gábor 

vezetésével, akiket Szabó Ágica, Dorottya, valamint Tenkely Béla testvérek is segítenek a programokban. Hogyan 

lehet járni az erdőt mezőt, táborozni, játszani a tábortűz mellett, mire vagyunk képesek együtt, hogy 

gondoskodjunk magunkról, amikor se villany, se internet nincs a közelben? Miként igazít el a térkép, az iránytű, 

vagy a csillagok és a nap az úttalan utakon is? Kalandra fel, mert az este csendjében, a tűz mellett másképp szól a 

biblia, ha megbeszéljük, mi minden történt velünk egy ilyen kalandos napon! 

Tarcali Géza testvér, a misszió országos vezetője és munkatársai már ízelítőt adtak a gyülekezetnek és benne a 

gyerekeknek ebből. Most hát rajtunk a sor, hogy magunk is kipróbáljuk mindezt! Antal Benjámin életét már 

megváltoztatta ez az izgalmas kalandra hívó misszió, hát miért ne tenné teljessé, értékessé gyermekeink életét is?  

Kalandra fel! Jelentkezzetek Tamásnál, Gábornál gyerekek, mi pedig szülők, nagyszülők, gyülekezet, örömmel 

támogatunk benneteket! 

Kalandra fel, lengjen a zászló magasan, szálljon az ének és lépjen a lábunk új, izgalmas ösvényekre Krisztus 

nyomában. 

Ujvári Ferenc  
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Hazaköltözött… 
Bánszki Lászlóné – született Kovács Mária- Kovács József és Tóth 

Julianna második gyermekeként. 1926.március 7-én Irsán. Mindössze 

8 éves volt, amikor édesanyja egy súlyos betegség következtében 

elhunyt. Édesapja áldozatos munkával egyedül nevelte bátyjával és 

húgával együtt. Általános iskolai tanulmányait az irsai Katolikus 

Iskolában végezte. Ezután a család szűkös anyagi helyzete miatt 

munkát vállalt a Kőbányai gyógyszergyárban. Katolikus neveltetése 

ellenére egyre gyakrabban látogatott el a Baptista Gyülekezetbe. A 

sok, vele hasonló korú fiatal között új, vonzó közösségre talált. Ennek, 

illetve a hívő neveltetésének köszönhetően 1943 Pünkösd vasárnapján 

bemerítkezett. Itt ismerkedett meg Bánszki Lászlóval, akivel 1945 

július 1-én házasságot kötöttek. Házasságukból három gyermek 

született. Közülük János 2000-ben elhunyt. Férjével 69 évig éltek 

házaságban, amikor 2014-ben a halál elválasztotta őket. 

Hosszú ideig aktív tagja volt a gyülekezet énekkarának és női körének. 

A jó Isten 6 unokával, és 10 dédunokával ajándékozta meg, akik közel 

álltak hozzá. Élete utolsó hónapja gyengeségben, erőtlenül telt, de az 

igét minden nap olvasta, vagy kérte, hogy olvassuk együtt. Szeptember 

16-án életének 92 évében Teremtője magához szólította. 

 

Temetése szeptember 22-én volt a Baptista temetőben. A ravatalozónál Tenkely Béla az előző lelkipásztor testvér 

mondott beszédet, majd a sírnál Ujvári Ferenc testvér, gyülekezetünk lelkipásztora búcsúztatta Marika nénit! 

A gyászszertartáson gyülekezetünk énekkara szolgált. Búcsúztak Tőle az albertirsai, pilisi és a monori gyülekezet 

tagjai, valamint rokonai, szomszédai, ismerősei. 

Emléke szíveinkben örökké él! 

Bánszki László 

 

Idősek napja – október 1. 

Üres kéz – tele szív 
„Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem találtatok semmit a 

kezemben.„ (1Sám 12,5)  

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy 

jegyzőkönyvbe vegyék? Mit jelent az, hogy üres kézzel megy 

nyugdíjba? Több mindent: jelenti, hogy amíg a nép bírája volt, 

senkitől nem fogadott el megvesztegető ajándékot. De nem élt 

vissza a pozíciójával sem, nem vett el sem szavakkal vagy 

fondorlattal senkitől semmit. Jelenti azt is, hogy senkinek nem 

adósa. Nem terheli kötelességmulasztás, megtett minden tőle 

telhetőt, nem vádolják teljesítetlen ígéretek. De jelenti ezt is: 

szabad vagyok, nem ragaszkodom semmihez, amit Isten a kezembe adott, elfogadtam, amit most visszavesz, 

visszaadom. Eddig is ő használta a kezemet, ezután is használja ő, amire akarja! Az ilyen ember nem keserű és 

boldogtalan, hanem kíváncsi, és kész elfogadni Urától az új feladatokat. Sámuelnek nem csak a munka jelentette 

az élete tartalmát és értelmét. Sok ember élete üressé válik, ha már nem igénylik a munkáját, vagy nem tud 

dolgozni. Isten gyermekének az Úrral való közösség tölti ki az életét. Ezen belül megvan a munka szerepe is, de 

ha az háttérbe szorul, nem omlik össze semmi, mert az Urat nem veszítette el, élete értelme változatlan marad, 

szíve ővele van tele. Mennyivel gazdagabb egy ilyen üres kezű ember, mint az, aki visszavonulásakor szorongatja, 

amit megszerzett. Keze tele van rendjeleivel és sérelmeivel, vagy önmagával, s egyszer kiderül, hogy semmije 

sincs, érdemei elolvadtak, mint gyerekek markában a hó. Sámuel üres kezei ezt is tanítják: az öregség az alázat 

iskolája. Akkor még inkább Isten kegyelmére hagyatkozzék az ember!  

De ne feledjük – elég nékünk az ő kegyelme.  
Cseri Kálmán gondolatai (forrás Internet) 
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„Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle 

csúszómászóját. És látta isten, hogy ez jó.” (1Móz 1,25)  

Állatok világnapja – október 4. 
„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!” (Péld 6,6) 

Döbbenetes eredménnyel zárult az a kutatás, amellyel egy hangyakolónia föld alatti birodalmát akarták 

feltérképezni. Egy szuper-organizmus alkotására bukkantak. Egy amerikai kutatócsoport átfogó kutatásba kezdett 

a hangyák életének jobb megismerésére. Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogyan oldják meg a hangyák, 

hogy bonyolult váraikba mindenhova beáramlik a friss levegő, a meleg és a szén-dioxid pedig gond nélkül távozik. 

Ártatlan halmok a szavannán A föld alatti hangyavár rendkívül sérülékeny, ezért nem lehet egyszerűen kiásni. 

Ezért a kiválasztott hangyavárat feltöltötték nagyon híg cementes vízzel, hogy a vár minden pontjába eljusson a 

folyadék. Legnagyobb meglepetésükre három napig csak hordták a híg betont, összesen tíz tonna tűnt el a 

járatokban. Egy hónapig vártak, hogy a cement mindenhol teljesen meg tudjon kötni. Ezután láttak neki a cementált 

járatok kiásásnak. A föld alatti megapolisz Heteket vett igénybe a hangyametropolisz kiásása. A kutatóknak olyan 

mennyiségű földet kellett kiásniuk, hogy a gödör széléről markolóval kellett elhordatni. Végül feltárult a város 

teljes szerkezete. Az építmény 50 négyzetméteren terül el, mélysége elérte a 8 métert. Becslések szerint a 

megépítéséhez 40 tonna földet mozgatott meg a boly. Ha egy átlagos hangya egyszerre el tudja szállítani a saját 

súlyának négyszeresét, akkor is több milliárdszor kellett fordulni, és felhordani a felszínre. Ha ezt átszámítjuk 

emberi mértékekre, egy átlagos munkásnak 3 mázsa földet kellene a bányából felhoznia a felszínre egy kilométer 

hosszú járaton keresztül. Ez olyan mértékű vállalkozás, mint egy piramis, vagy a kínai nagyfal építése. A fontosabb 

kamrákat „autópályák” kötik össze, a főútvonalakból mellékútvonalak ágaznak szét a különböző üregekhez, 

éléskamrákhoz, hangyakeltetőkhöz, szeméttároló üregekhez. Az alagutak kiépítése rendkívül céltudatos, 

mindegyik jól szellőzik, és minden kamra a lehető legrövidebb útvonalon elérhető. Mintha egyetlen építész elme 

tervezte volna az egészet, és irányította volna az építést.  

Forrás: http://toochee.reblog.hu/gigaszi-hangyakolonia 

Tizenöt érdekesség az állatokról 
1. A gepárdok nem tudnak bőgni, helyette nyávognak vagy dorombolnak. 

2. A hím pingvinek szép formájú kavicsokat ajándékoznak a tojóknak, udvarlásképpen. 

3. Egy 69 tonnás, 36 méter hosszú titanoszaurusz, amelynek a maradványait 2017-ben fedezték fel 

Argentínában, ez lehetett a legnagyobb állat, amely valaha a földön járt… 

4. ...igaz, a testtömege elmarad a ma is élő kék bálnáétól (190 tonna). 

5. 1995-ben Japánban megtanítottak galambokat, hogy különböztessenek meg Picasso- és Monetfestményeket 

egymástól. 

6. A kutyák felismerik a gazdájuk hangját, és ugyanúgy 

képesek érzelmekre (például a szeretet kifejezésére) 

reagálni, mint az emberek.  
7. A szélesszájú orrszarvú egyike azon állatfajoknak, 

amelyek hosszú idő után már nem veszélyeztetettek, 

miután az állományuk megmentésére irányuló kísérletek 

sikeresek voltak. 

8. Az elefántborjak az ormányukat szopogatják éppúgy, 

ahogy a kisgyerekek az ujjukat. 

9. Körülbelül 10 milliószor annyi cápát öltek meg 

emberek, mint fordítva. 

10. A teheneknek vannak a legjobb barátaik. 

11. A patkányok nevetnek, amikor megcsiklandozod őket.  
12. A tengeri vidrák alvás közben összekapaszkodnak, hogy ne 

sodorják el őket egymástól a hullámok. 

13. A jegesmedvék néha párnát készítenek a hóból elalvás előtt. 

14. Ha egy varjú veszélyben van, a társai megvédik. Továbbá 

felismerik egymás arcát (és az emberekét is). 

15. Egy bizonyos fajta korallsügér képes jelnyelven segítséget 

kérni. 

 

„Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek 

maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden 

földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, 

hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” (1Móz 1:29- 31) 
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Örömhírek 
- Örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel-olvasókkal, hogy 2018. szeptember 17-én megszületett Süveges 

Szilárd és Adrienn harmadik gyermeke, Süveges Rebeka Réka.  

- 2018. szeptember 25-én teológusunk Gáspár Botond és felesége Eszter örvendhettek második gyermekük 

születésének. A kisfiuk a Gáspár Áron nevet kapta. 

Hála Istennek az ajándékaiért és hogy végig megsegítette a kibővült családokat! 

Eseménynaptár: 

- Október 14 16 órakor Hálaadó ünnepély Monor 

- Október 20-23 Balatonföldvár Gyülekezeti napok 

- Október 27 Tessedik kórusfesztivál 

Kié vagy? 

Kié vagy édesanyád karján, 

kicsi gyermek, mindnyájunk 

szemefénye, 

boldog szülők beteljesült reménye? 

Enyém! – mosolyog rád édesanyád, 

amikor szívére ölel. 

Enyém! – simogat meg édesapád, 

amikor magasba emel. 

Miénk! – mondjuk mi mind, 

kik velük együtt örülünk neked, 

s féltve vigyázzuk harmatéleted. 

És ma Jézus szólal meg: „Enyém vagy! 

Enyém, mert megváltottalak, 

neveden hívtalak, 

szüleidnek szent megbízással 

ajándékul én adtalak. 

Elpecsétellek, óvlak, védelek, 

és egész földi vándorutadon 

láthatatlanul én leszek veled.“ 

Csendesen figyelünk az égi szóra, 

Igen, te Jézusé vagy! Áldott óra! 

Áhítattal látjuk homlokodon 

a láthatatlan szent pecsétet. 

Jézusé vagy! De Ő reánkbíz téged. 

Titkok fátyola lebben, 

hogy te így vagy miénk még 

teljesebben! 

Jézus van itt mindnyájunkhoz közel, 

s kegyelme mindnyájunkat átölel. 

Túrmezei Erzsébet 

SÁFÁR – 

Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó: Ujvári Ferenc lelkipásztor 

Főszerkesztő: Bánszki-Szilágyi Szilvia 

Segítő munkatársak: Buzás Ildikó és Gáspár Alíz 

Levélcím:  Baptista Gyülekezet,  

2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13. 

Telefon: 0620/886-1734 

Email: safarlap@gmail.com 

Feliratkozás a Sáfár újság e-mailben való küldésére 

safarlap@gmail.com -on van lehetőség! 
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