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

Énekíróinkat és zeneszerzőinket is nagyon sokszor megihlette a karácsony, a születéstörténet, ahogy 

azt a címben is láthatjuk. 

Valóban, ha rá gondolok, máris felidéződik bennem gyermekkorom, a várakozás izgalma, a meghitt 

szentesték hangulata, az ajándékok, az imaházi ünnepélyek, az ottani hatalmas fenyő, ami alatt mi 

gyerekek ültünk és a magunk módján éltük meg 

az ünnep szépségét. Hallottunk kis Jézusról, 

pásztorokról, bölcsekről, csillagról, aztán a sok 

kis színes izzó a csillagszórók a díszek a 

füzérek kavalkádja egy olyan világot varázsolt 

körénk, amire csak a karácsony volt képes. 

Miről szólt a karácsony kisgyermekként 

nekünk, hát erről. 

Felnevekedvén aztán kezdtük felfogni igazi 

értelmét. 

Valóban, miről szól a karácsony a ma 

emberének?  

Látjuk: zsúfoltságról, költekezésről, rohanásról, 

sütésről, főzésről, kimerülésről, aztán 

odaroskadásról a fenyő alá. 

Jézuska? Aranyos ott a jászolban, de maradjon is ott. 

Ne akarjon semmit. 

Ugyanakkor miről szól ez az ünnep a ma hívő embereknek? 

Nagy baj, ha ugyanerről. 

Vagy pedig, nem vagyunk hajlamosak néha olyan, 

megszokott módon fogadni az „Üdv Urát”? 

Átéltünk már sok karácsonyt, ez is elmúlik majd és megyünk 

tovább. Itt volt ugyan a „Megszületett”, de itt volt tavaly is, 

és hisszük, hogy itt lesz jövőre is, nem sok mindent mozgat 

meg bennünk.  

Pedig Ő azért jön, hogy megmozgasson és talán azért 

született éjszaka, hogy ezzel is jelezze, hogy elhozta erre a 

sötétségben élő világra a fényt, a sötétségben vergődő 

lelkeknek a világosságot, az Ő világosságát, amiből öröm, 

boldogság, remény és üdvösség fakad! 

Így jön most is. Szeretne a szívekbe születni, betölteni azokat teljesen, ne maradjon egy homályos 

szeglet sem bennük. 

Milyen a karácsonyunk? Kívánom, hogy szívből tudjuk mindannyian az énekíró szavával mondani, 

hogy nagyon „szép”, mert a megszületett Úr Jézus Krisztus fényessége ragyogja be életünket. 

Szilágyi József 

  

Karácsony-éjjel 

Karácsony-éjjel szól az üzenet: 

E bűnös világba Krisztus született. 

Lejött értem, érted… tűrt és 

szenvedett. 

Karácsony-éjjel átadom magam. 

Egyszerű pásztorként használj fel 

Uram. 

Szeretnék mindig a Te jászlad lenni: 

S karácsonykor – én is új szívet 

nyerni. 

Tamaska Gyula 
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Hogyan várjuk Őt? 
Az életünkben sokszor éljük meg azt az érzést, mikor valamire vagy valakire várnunk kell. 

Emlékezzünk csak vissza, milyen volt, mikor vártunk egy telefonhívást, vagy egy megbeszélt 

időpontban találkoztunk számunkra fontos ismerőssel… esetleg, vártunk az első unkonánk születésére.  

Advent időszakát éljük át minden Karácsony előtt. Készülünk nagy izgalommal. 

Az ünnep első vasárnapján testvérünk igei szolgálatában 

elhangzott egy számomra nagyon kedves ének sorai, amit 

mindig lelkesen éneklünk.  

„Mi várjuk, az Úr Jézust mikor jön…” 

„Mi repülünk, eléje mikor jön…” 

„Mi térdelünk eléje mikor jön…” 

Majd egy fontos kérdés is elhangzik ugyanebben az 

énekben. 

„Ó bűnös, mit fogsz tenni mikor, jön?” 

És jön a válasz is: 

„Majd mondod, a hegyeknek mikor jön:   

Ó hegyek, essetek rám, mert Ő jön!” 

Ez az ének az, ami után bevallom, kicsit megállok és magamnak is felteszem a kérdést? Hogy is állok? 

Milyen az én adventem? 

Jézus, - akire MA várunk – a hegyek belsejébe is belelát. Előle elrejteni semmit nem lehet. Előtte 

nincs titok. Belelát a Te szíved mélyébe és az én szívembe is. Látja a gyengeségeinket, a harcainkat, a 

boldog pillanatainkat… Látja azt is, ami erőtlenné tesz. Látja a gonoszt, aki elvenné az adventünket és 

azon igyekszik, hogy tekintetünket levegye Róla  

„Ó bűnös, jöjj Jézushoz, mert Ő jön!” 

Jézus is készül és vár. Ahogy mi az Ő eljövetelére Ő éppen annyira készül velünk találkozni. Vár ránk, 

a gyermekeire. Rád is vár. Úgy fogad el, ahogy vagy, olyannak, amilyen vagy. Kész naponta 

megbocsátani a bűneidet.  

Kedves testvérem! Kívánom, hogy legyen békés, áldott karácsonyod és bizonyosságod, hogy tudd 

örömmel énekelni az ének utolsó sorát is: „Mi várjuk az Úr Jézust, MERT eljön!” 

„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden 

nemzetsége. Úgy van. Ámen.”  (Jelenések 1,7) 

Dobai Irén 

Kié az ajándék? 
Advent van, tömeg mindenhol. Sokan most szerzik be az ajándékokat, amikből aztán év elején sokat 

kicseréltetnek, visszaváltatnak, mert nem jó, akinek vették nem arra vágyott, stb. Elgondolkodtam: Mit 

is ünneplünk karácsonykor? Mire emlékezünk? Jézus Krisztus a Megváltónk testben való születésére. 

Jézus születésnapját ünnepeljük. Akkor Ő az, akinek ajándékot kell adnunk! 

De mit adhatunk mi Neki? Hiszen mindent Tőle, általa kaptunk, kapunk! Valamit mégis adhatunk újra 

vagy először, önmagunkat teljesen, átadva Neki bűnökkel terhelt szívünk, életünk. Kérve, költözzön 

szívünkbe, legyen életünk Ura. 

Mit szólna egy gyermek, vagy akár felnőtt, ha a születésnapján mást ajándékoznának meg? 

 Hát rosszul esne az biztos...   

Adunk-kapunk ajándékot, de Jézus az ünnepelt! Őt ünnepeljük! 

Fontos a szeretet mögött meglátnunk a Szeretetet, az ajándékok 

mögött pedig az Ajándékot. Isten ugyanis annyira szerette az 

embereket, hogy a Fiát adta ajándékba a mi megmenekülésünkért. 

Az ő szeretete nincs feltételekhez kötve. Nem csak a szeretetre 

méltókat szereti, hanem minden egyes embert. És az ajándékot sem 

az alapján adta, hogy ki érdemli meg, vagy kinek illik adni. 

Válogatás nélkül mindenkinek adta, aki hisz Jézusban. Amikor 

karácsonykor a szeretetre gondolunk, és megajándékozzuk egymást, ne feledkezzünk el megünnepelni 

az igazi szeretetet és a legértékesebb ajándékot - amely Istentől származik, a nagy ajándékozótól. 

Áldott, békés ünnepeket kívánok! 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia  
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Egy angyal, aki nem akart énekelni. 
Karácsony éjszakáján az angyalok, Jézus születésnapjára 

emlékezve Istent dícsőítve hangosan zengeni kezdtek. A 

hatalmas kórusban egyszer csak elhallgatott az egyik 

angyal. Szomszédjai mindjárt észre is vették, hogy a 

társuk elhallgatott és meglepetésükben ők is elnémulva 

csodálkozva néztek rá. A kórust vezető Főangyal 

odaszólította magához az elnémult angyalt és kérdőre 

vonta, hogy miért hagyta abba az éneklést.   

Az így válaszolt: Én nagyon szeretek énekelni. Erősen, 

tisztán énekeltem még azt is, hogy "Dicsőség a 

magasságban Istennek", de amikor az következett, hogy 

"a földön békesség" - azt már nem tudtam énekelni, mert 

látom azt a sok-sok békétlenséget, ami betölti a földkerekséget. 

Kedves Főangyal és ti többiek, nézzetek körül a Földön és lássátok meg, hogy milyen békétlenség van 

odalent. Milyen sok katona és fegyver van minden országban. A gazdagok és szegények, öregek és 

fiatalok, rokonok és szomszédok, munkatársak között, de a családokban, az emberi szívekben belül 

sincs békesség. Az emberek nem tudnak megbékélni egymással, egy kicsit hallgatni és tűrni, de nem 

tudnak megbékélni sorsukkal és önmagukkal sem... Szabad ebben a háborgó világban békességről 

énekelni? 

Igaza van, mondták néhányan a kórusban. A Főangyal azonban megdorgálta őket és megparancsolta, 

hogy énekeljenek tovább. Az elnémult angyalhoz pedig így szólt: megértem az engedetlenségedet, 

mert tudom, hogy szomorúság, aggódás és jóakarat van mögötte. De ha jobban odafigyelsz Urunk 

gondjára és gondolataira, te is örömmel fogod énekelni a békeség himnuszát. 

Amikor Urunk embert teremtett, azzal emelte minden más teremtménye fölé a maga közelébe, hogy 

szabad akaratot adott neki. Szabad engedelmeskednie és szabad lázadnia is. Az ember hatalmat kapott 

arra, hogy oltalmazza az életet, de arra is, hogy kioltsa. 

Tud védeni és támadni, elvenni és adni, gyűlölni és szeretni. Mit lehet a bűn ellen tenni? Urunk 

próbálkozott özönvízzel, kemény ítéletekkel, de egyik sem használt. Az ember minden ítélet után 

ugyanaz maradt, aki volt. Azt viszont nem engedi meg Urunk szeretete, hogy erőszakkal valósítsa meg 

a Földön a mennyei világ rendjét és annak békességét. Szabad döntést és engedelmességet kíván, és ez 

csak egy úton-módon valósulhat meg: hidat épített a mennyei világ és a földi világ között Fiával: 

Jézussal. 

Ő a békesség fejedelme, ő a béke megteremtője. Csak ő adhat békét a nemzeteknek, a családoknak és 

az emberi szíveknek. Azok az emberek, akik rá hallgatnak, Jézust követik, azok békében élnek, és 

önzetlenül a béke apostolai tudnak lenni, minden nehéz földi körülmény között is. Ők hiszik, hogy van 

ennek értelme és a reményt soha nem adják fel. Ők még áldozatok árán is meg tudják teremteni és 

őrizni a belső és külső békesség harmóniáját. Ez pedig már az örök boldogság kezdete. Isten bízik 

bennük, számít rájuk. Nekünk ezt kell 

hirdetni, bele nem fáradva, hogy 

meghallják, erőt kapjanak, ők is ezt dalolják 

és összefogva egy szebb, igazabb, tisztább, 

békésebb és boldogabb világot tudjanak 

építeni, annak erejében, akinek születésének 

napját karácsonykor ünnepeljük. Ez a mi 

feladatunk, az pedig az ő feladatuk. 

Az elnémult angyalban fölragyogott az 

Isteni értelem és most már a többiekkel 

együtt ő is boldogan énekelte a teljes 

karácsonyi evangéliumot: Dicsőség a 

magasságban Istennek és békesség a földön 

minden jószándékú embernek. 

Forrás: Internet (Stella Leontin) 

  

Ádventi idő 

Minden Ádvent kegyelem:vétkem jóvá tehetem. 

Minden Ádvent irgalom: Isten úr a viharon. 

Minden Ádvent érkezés: átölel egy drága kéz. 

Minden Ádvent alkalom: győzhetsz saját magadon! 

Minden Ádvent ítélet: így kellene, s így élek! 

Minden Ádvent remegés: Isten felé epedés! 

Minden Ádvent ima is: „Uram, fogadj be ma is!” 

Minden Ádvent szeretet: Betlehembe vezetett. 

Köszönd meg hát a csodát: A Világ Karácsonyát! 
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Bababemutató 

November 16-án nagy örömmel és hálával vittük gyermekünket 

először az Úr házába, ahol Tenkely Béla (nagypapa) lelkipásztor, 

áldást kért Anna és családunk életére. Örömmel mutattuk be a 

gyülekezet számára az Istentől kapott csodálatos Ajándékunkat. 

A gyerekbemutató központi gondolata a következő igevers volt: 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 

jutalom” Zsoltárok 127:3. Az elejétől fogva Isten ajándékaként 

tekintettünk Anna lányunkra. Isten nem csak megajándékozott 

minket gyermekünkkel, hanem azon felül vezet, Ő ad 

bölcsességet a mindennapokhoz. Tőle kapunk erőt, valamint 

kirendeli az anyagi javakat is. Voltak időszakok, mikor nehéz 

volt jutalomként gondolni a babára, hiszen aggódtunk a terhesség 

alatt, hogy minden rendben legyen. Ne legyen koraszülött a baba, 

a szülésnél ne legyen komplikáció. Hála, hogy Isten megóvott 

minket minden bajtól. Ezekhez képest egy egyszerűbb apróság a 

minden napjainkból, mikor éjfélkor még hangosan sír a baba. 

Igyekszünk mindent megtenni, de nem sikerül megnyugtatni, elaltatni, pedig másnap korán kell kelni, 

valamint az erőnk és türelmünk is fogytán van. Az ilyen helyzetekben nehéz pozitívan egy csodálatos 

ajándékkén tekinteni gyermekünkre. Mégis elég akár egy mosoly, nevetés tőle (ami egyre gyakrabban 

fordul elő) és egy csapásra az összes nehézséget elfeledteti. Persze ennél sokkal komolyabb 

hullámvölgy is lesz még az életünkben, hisz az élet már csak ilyen. De az eddigi megtapasztalásunk is 

megerősít minket abban a hitünkben, hogy a jövőben is nyugodtan az Úr kezére bízhatjuk a magunk és 

gyermekünk életét. Ő gondoskodni fog rólunk, segít, hogy mindig ajándékként tekinthessünk 

gyermekünkre, Tenkely Anna Valentinára. 

ifj Tenkely Béla 

Balatonföldvári beszámoló 
Végtelen boldogság számunkra, hogy az októberünk 

utolsó hétvégéjét az albertirsai és pilisi 

gyülekezettel tölthettük. Azóta is hálás a szívünk, és 

örömmel emlékezünk vissza a maradandó élményre, 

amivel gazdagodhattunk. Nézzük mi is történt 

velünk!  

 Csütörtökön négy óra körül érkeztünk le Földvárra 

a baptista üdülőbe, ahol rögtön nagy dilemma 

fogadott bennünket. Vajon ki, melyik szobában fog 

aludni. Nagy izgalommal szaladtunk fel az 

emeletre, hogy szemügyre vegyük a kínálatot. 

Miután végig látogattuk szinte az összes szobát, 

szembesültünk vele, majdnem mindegyik ugyanúgy néz ki, így aztán a folyosó elején levő elsőre esett 

a választásunk. Épphogy kicsit elrendezkedtünk és kifújtuk magunkat, kezdődött is a vacsora, majd 

utána egy áhítatra került sor, amit Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér tartott. Előtte azonban Erika 

vezette körkérdésben beszéltük meg, hogy ki, minek örült nagyon az elmúlt időszakban, valamint, ki 

milyen állatka lenne, és miért. Szerintem nagyon ötletes volt ez a felvezető. Sokat nevetgéltünk, 

miközben beleláthattunk egy kicsit egymás gondolataiba is. Utána az 1 Péter 2: 12- kezdődő 

szakaszról elmélkedtünk. Másnap bőséges finom reggeli várt bennünket, ami személy szerint nekem 

különösen is jól esett. Látni és megtapasztalni és az ízlelőbimbóimmal érezni azt a gondoskodást, 

szeretetet, ahogy az el volt készítve, fel volt tálalva nekünk, csodálatos volt. Miután megtöltöttük a 

hasunkat, jöhetett az újabb áhítat, amit közös énekléssel kezdtünk. Az 1 Korinthus 8-at elemeztük, 

vagy inkább beszélgettünk róla. Ez a szakasz rámutat, hogy kevés az ismeret önmagában megfelelő 

lelkület hiányában, hiszen felfuvalkodottá teheti az embert. Kornya testvér idejében nem az ismeret, 

hanem a lelkiség ereje tartotta lendületben a missziót.  
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A kapcsolatokban megnyilvánuló testvéri szeretet fontosságáról is szó esett, valamint arról, mennyire 

tudjuk szeretetből korlátozni a saját szabadságunkat, azért, hogy a kicsinyeket meg ne 

botránkoztassuk. Pál mondja ugye, neki nem okoz gondot enni az áldozati húsból, viszont ha egy 

kicsinyt is elbizonytalanít vele, akkor inkább kész lenne nem enni soha. Ez engem nagyon 

megragadott, ahogy saját magáról lemond, a másik javára. Az alkalom után együtt átsétáltunk egy 

közeli kis vendéglőbe, ahol elfogyasztottuk az ebédet. A délutánt szabadon választott programmal 

tölthettük. Este, vacsorát követően lehetőség nyílt az Isten fia című film megtekintésére. Másnap, azaz 

szombat délelőtt is tartottunk még egy alkalmat. Majd jött az ebéd, miután fájdalmas búcsút vettünk 

egymástól, hiszen véget ért a hétvége, amit nagyon sajnáltunk, mert hamar elszaladt ez a három nap és 

igazán jól éreztük magunkat. 

Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni a gyülekezeteknek a támogatást, hogy gondoltak ránk 

is, és megajándékoztak bennünket ezzel a néhány nappal. Isten áldja a testvéreket! 

Vass Viktória 

Ökumenikus-és egyházi életünk eseményei közül 
2014 október 12-én Albertirsa és Pilis keresztyén népe újabb lehetőséget, ajándékot kapott a 

misszióban. Előző számunkban bővében számoltam be olyan eseményről, amit Ökumené évközben is, 

Család és Misszió, Egység a sokszínűségben gyűjtő fogalmakkal emelhetünk ki. Körzetünkben úgy 

tapasztaltuk, hogy van folytatása az együttmunkálkodásnak. A reformáció hónapjában, októberben 

további megerősödést nyert az ökumené, a missziós kapcsolatainkban. Albertirsán öt keresztyén 

gyülekezet fogadott lelkipásztorokat, igehirdetőket, Pilisen pedig két helyen hirdették testvéregyházak 

lelkészei Isten igéjét. Közelebbről is érinti baptista közösségünket, ami nagyörömünkre szolgált, hogy 

egyházunk missziói igazgatója, Durkó István vendég lelkipásztor a pilisi református gyülekezetben 

szolgálhatott, az albertirsai baptista gyülekezet pedig Pintér Imre pünkösdi lelkipásztort, a Magyar 

Pünkösdi Egyház alelnökét fogadhatta alkalmi igehirdetőjének a délelőtti istentiszteleten. Délután 

közösen hallgathattuk meg az összevont kórust a baptista imaházban, majd együtt, mint egy záró, 

megkoronázó istentiszteleten zártuk a missziósnap szolgálatait felemelő hangulatban az alberti 

evangélikus templomban és szeretetvendégségen meghitt beszélgetésekben élhettük át a szeretet meleg 

légkörét. Pintér testvér prédikációjából csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni, amit József 

történetén (1Móz 37 r.) keresztül, fejtett ki: „Valaki mellet dolgozni”, formálódni, mint József 

édesapja mellett; „Vállalni második embernek lenni”, ahogyan József a fáraó embere volt; „Sikeres 

embernek lenni”, ahogyan az Úr Józseffel volt. Természetesen a látással rendelkező embernek voltak, 

vannak próbái, szenvedései is. Azzal kezdte és a befejezés is erre záródott: Isten keres egy embert, kell 

egy engedelmes ember. Lehetnék én is, te is egy ilyen megtalált eszköze az Úrnak? Isten változást tud 

hozni azok életében, akik hallják az Ő hangját! Átéltük azt újból, hogy az Szentírás és a lélek üzenete 

felülír minden felekezeti, vagy teológiai szemléletet olyan hatékonyan volt érezhető Istenünk szavának 

szuverén jellege és személyes üzenete. Van-e, vagy lesz-e folytatása az ökumenénk? Igen folyamatos a 

közös munka, szolgálat, ami további kapcsolatokban, kórus találkozókon vagy adventi, karácsonyi 

koncerten és jótékonysági akciókban kimagaslik. Majd az ünnepek után, mindjárt itt lesz (ha 

kegyelméből megadja az ÚR), 2015-ben is az aliansz és ökumenikus imahetek. 

További baptista egyházi események: 

Bel missziós események és híreink közül szeretném megemlíteni, hogy ebben az évben egyházunk 

vezetői és a presbiteri tanács szerveszésében a hagyományos őszi országos lelkészi konferenciát, 

továbbképzését összevonta, a szokásos férfikonferenciával. Lelkészek (lelkipásztorok) presbiterek, 

gyülekezetvezetők, Balatonszárszón, a SDG Konferenciaközpontban, „lelki vezetői műhelynek” is 

nevezhető konstruktív résztvevői kapcsolódtunk be ebbe a munkába. Körzetünkből, Nemeshegyi 

Zoltán lp. testvérrel vettem részt. 

A novemberi munka intenzivitását fokozata a budapesti egyházkerület (BBEK) közgyűlés és 

konferenciája Wesselényi utcai beszámolója. Körzetünkből Czibula Zoltán, Szilágyi József 

gyülekezetvezetők valamint Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorunk és Bódis László nyugalmazott 

lelkészként vettünk részt, e hivatalos, de bensőséges egyházi eseményen. 

Jézus sokféle módon kopogtat: Itt van az ünnep, mert (ha) itt van Ő. Üzeni nekünk: „És ímé hamar 

eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete 

lesz.”(Jel. 22,12.)  

Ünnepeljünk várakozó szívvel, de kegyelemben beteljesülten! 

Bódis László  



SÁFÁR 6 2014. December 

 

Ökumenikus missziói nap, Albertirsa, 2014. október 12. 
Szerényen húzódik meg a Reformáció hónapja rendezvényei 

között, pedig évről-évre visszatérő nagyszerű alkalom ez, 

melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

/MEÖT/ Missziói Bizottsága rendez. Minden évben más 

településen kerül megrendezésre. Tavaly Szóládon volt, 

ebben az évben Albertirsán tartották meg.   

Délelőtt öt albertirsai és két pilisi gyülekezet fogadta a 

vendég-igehirdetőket. Az alberti evangélikus templomban 

Hajdú Zoltán Levente szóládi református lelkész, az irsai 

evangélikus templomban Dani Eszter református lelkész, a 

Református Zsinat missziói osztályának vezetője, az irsai 

református templomban Gyurkó József pécsi metodista 

lelkipásztor, az irsai baptista gyülekezetben Pintér Imre 

lelkipásztor, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnöke, az irsai 

római katolikus templomban dr. Fischl Vilmos evangélikus 

lelkész, a MEÖT főtitkára, a pilisi református templomban 

Durkó István baptista lelkipásztor, a Magyarországi Baptista 

Egyház missziói igazgatója, a pilisi baptista imaházban 

Szeverényi János az Evangélikus Egyház országos missziói 

lelkésze, az Evangéliumi Alliansz elnöke hirdette az igét. 

Mindig nagyon áldásosak ezek az istentiszteletek, amikor 

más keresztyén felekezetek igehirdetői szolgálnak. Lelki 

élmény ez az igehirdetőknek és az igehallgatóknak egyaránt, 

hiszen ugyanarról a Teremtő és Megváltó Istenről szólhatnak 

és hallhatnak, mint saját gyülekezetükben, de 

megtapasztalhatják az egyetemes egyház gazdagságát és 

színességét. Ebédre Kiszel Mihály római katolikus prépost-

plébános látta vendégül a missziói bizottság tagjait és a helyi lelkipásztorokat, finom ebédet és 

szeretetteljes légkört biztosítva. Koradélután az irsai baptista imaházban különleges egyházzenei 

áhítatra került sor. Nemeshegyi Zoltán a házigazda-gyülekezet lelkipásztora, a bizottság elnöke 

köszöntötte az ökumenikus gyülekezetet. Ezután a város egyházainak énekszolgálata következet. A 

baptista gyülekezet énekkarát Czibula Istvánné, az albertirsai ökumenikus Gospel-Kórust Iker 

Borbála, a katolikus fiatalok ének-zene együttesét Oltfán Zsolt vezette. Ez utóbbi szolgáló csoport a 

KÖSZ nevet választotta, ami annak a rövidítése, hogy Krisztus Örömét Sugározzuk Zenével. Az Istent 

dicsőítő énekek között a MEÖT tagegyházainak missziói vezetői szóltak egyházaik küldetéséről. 

A záró istentisztelet az alberti evangélikus templomban volt, ahol Steinbach József református püspök, 

a MEÖT elnöke hirdette az igét Lukács 1, 1-4. alapján. Lelkesítően tárta fel a hallatóság előtt, hogy mi 

az, amit egyenként is meg tehetnek a keresztyének, az evangélium terjedése érdekében. Dr. Fischl 

Vilmos főtitkár rövid előadásában az Ökumenikus Tanács munkájának sokrétűségét tárta fel a 

gyülekezet előtt. A záró istentisztelet liturgiájában a missziói bizottság tagjai is részt vettek. 

Az istentisztelet után szeretetvendégségen, személyes beszélgetésekben folytathatták a közösségépítést 

az alkalmi gyülekezet tagjai. 

Nemeshegyi Zoltán 

Nehéz a búcsú… 
Fájó szívvel elbúcsúzni egy csodálatos hosszú eltöltött élet után nagyon nehéz. Csak a jó Isten 

szeretete és vezetése adott erőt és segített. Sokszor megéreztük vezetését. Az is csodálatos, ahogy 

elbúcsúzott a férjem, alig érthető, gyenge hangon mondta „szeressétek egymást”! De nagyon 

megnyugtatott sok szép szava. Érezhető volt, hogy a jó Istenre bízta életét, mikor elbúcsúzott a 

családtól. Nehéz volt, de ő adott erőt! Mindennél nagyobb látni és érezni a jó Isten szeretetét. Semmi 

érdemem nincs, csak hálával tartozom, mert az Úr Jézus szeret nagyon. Ezt érzem és látom mind 

közelebb hozzá és hálás szívvel szolgálom, míg tart az életem. Két kedves igeversem ajánlom, II. Kor. 

4:15, és V. Mózes 32:47. 

özv Bánszki Lászlóné  



SÁFÁR 7 2014. December 

 

SÁFÁR 1  

 

 
Sziasztok kicsik és nagyok! 

Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól! 

Jó szórakozást hozzá! :D 

Rajzpályázat:  
   Jézus születése 

Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várom a megfejtéseket: Zsolti 
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Két levelet szeretnék közreadni a Sáfár újság hasábjain. A leveleket nekem címezték, de az 

albertirsai gyülekezetnek szólnak. 

Az egyik levél a Vajdaságban, Bácskossuthfalván élő, több éve már a gyülekezetünk által 

rendszeresen támogatott testvérnő fiától, Majláth Dánieltől érkezett: 

 

„Tisztelt Czibula Zoltán! Majláth Dániel vagyok édesanyámat Kiss Juditnak hívják és a 

Bácskossuthfalvai Baptista gyülekezet tagja. A mi családunkat tetszik támogatásával segíteni már több 

éve is, amiért mindannyian nagyon hálásak vagyunk! Ez úton is szeretném megköszönni megtisztelő 

kedvességét és valamelyest szeretnék önnek bemutatkozni. A szabadkai Építőmérnöki Egyetem 

Vízépítő és környezetmérnöki szakának negyedéves hallgatója vagyok, előreláthatóan az alapképzésen 

idén nyáron tudok majd diplomázni és szándékomban áll folytatni a tanulmányaimat az ún. "master" 

képzésen. Jelenlegi összévi tanulmányi átlagom 9.47. Nemrégiben sikerült munkámmal első helyezést 

elérni egy tanulmányi egyetemista konferencián, az ún.  

Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián. Munkám címe: "A Moharač gát hidraulikai 

kivizsgálása" volt, melyben a kivitelezés során történő az eredeti tervektől való eltérések és környezeti 

viszonyok megváltozása miatti a gátra nehezedő többletterhelés mértékét vizsgáltam. Ezen munka 

kissé továbbfejlesztett formában lesz majd a diplomamunkám is a tervek szerint. Szeretek fotózni (bár 

még nagyon amatőr vagyok benne), szeretek mindent ami elgondolkodtat, szeretek mozogni, sportolni 

bár mióta az asztmám erősen kiújult ez meglehetősen nehéz, valamint szeretek Bibliát olvasni és 

gondolkodni rajta! A családomat nem tudom mennyire ismeri, Bácskosssutfalván élünk hárman (a 

szüleim már rég elváltak), a 18. életévében járó öcsém, aki jelenleg bútor és beltértervező 

technikusnak tanul a szabadkai Politechnikai 

szakközépiskolában, édesanyám és én. Édesanyám 

már hosszú ideje munkanélküli és megragad 

minden kínálkozó lehetőséget, hogy a kellő anyagi 

javakat biztosítani tudja családunk számára. 

Emellett az öcsémmel is igyekszünk tanulmányi 

eredményeinkkel lehetővé tenni azt, hogy 

ösztöndíjakkal segíthessük édesanyánkat. 

Számunkra az ön támogatása sokat jelent, amiért 

valóban nagyon hálásak vagyunk! Sok boldogságot, 

áldást és egészséget kívánok az egész család 

nevében! ui.: ha esetleg Bácskossuthfalván lesznek, 

kérem, látogassanak el hozzánk, szívesen látjuk önöket! A csatolt fényképen (balról - jobbra) látható a: 

barátnőm, én, édesanyám anyukája, az öcsém, édesanyám egyik húga és édesanyám. A kép az öcsém 

általános iskolai ballagásán készült.” 

Majláth Dániel 

 

A másik levél Kolya Zoltán Tibor testvértől jött. 

Testvérünk 2014 október 12-én, vasárnap délelőtt váratlanul és ismeretlenül érkezett közénk 

feleségével, két lányával, vejeivel és unokájával a messze 

távolból, Brazíliából, Sao Paulo városból. Kolya Zoltán Tibor 

szülei az irsai gyülekezet tagjai voltak az 1920-as évek elején, 

majd kiköltöztek Brazíliába, és az ott élő magyar baptista 

testvérekkel együtt gyülekezetet alapítottak. Soha nem jártak 

Albertirsán, de még Magyarországon sem, ezért nagyon meglepő 

volt számunkra mindaz a gyülekezetünkkel kapcsolatos, múltbéli 

ismeret, melyeket testvérünk brazil születése ellenére kiváló 

magyar tudással megosztott velünk. Példa értékű lehet 

mindannyiunk számára az a gyökerek iránti tisztelet és az a szülői nevelés, mely testvérünkből áradt. 

Felejthetetlen számomra az a vasárnap délután, amit vele és családjával együtt tölthettem. Ez a 

beszélgetés fűződött tovább egy e-mailben, majd érkezett rá a válasz e-mail Kolya testvértől 

2014.október 26-án. 
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Kedves Czibula Zoltán testvér és családja 

 

Legmélyebb tisztelettel, szeretettel és köszönettel köszöntjük az albertirsai testvéreket az Úrban! 

Nagy öröm volt tegnap este nálunk, amikor meg kaptuk a testvér levelét, és elolvastuk. Ekkor Beatriz 

leányunk telefonált és azt mondta –„anyuka mond meg apukának, hogy vissza akarok menni 

Albertirsára” mert ez volt a fő pontja utazásunknak, ezt mi is így érezzük, kivétel. Óriási áldás volt. 

Testvér elképzelheti menyre áldásos volt ott lenni, minden szempontból, részünkre. 

A testvér levele nagyon megható és sokatmondó; nagyon szívbemarkoló, erősíti hitünket. Nem 

felejtjük el ezt az áldást és a Jó Isten jóságát részünkre. Kimondhatatlan áhítatosság volt az irsai 

imaházban testvérekkel áldani az Urat, részt venni az éneklésben, hallani gyönyörű énekkart, amely 

menybe vitte lelki érzésünket a legmélyebb áhítatossággal.  

A testvéri szeretetük bizonyítja szüleim elmondását- többek között említették Czermann Márton 

testvért és családját, akiknek lakásában anyukám öltözött menyasszonyi ruhába 1922.dec.30-án. Ezen 

alkalomból énekelve volt az Evangéliumi Karénekekből a 210. számú énnek – „Ime egy mátkapárt…” 

1980-ban a mi esküvőnk alkalmára le lett fordítva portugál 

nyelvre, és annyira megszerette a gyülekezet, hogy nagyon sokan 

kérik esküvőjük alkalmával. A mi két leányunk esküvőjén is 

énekelve volt. Most egyelőre zárom ezt a levelet.  

Bocsánatot és elnézést kérek a hibákért az írásban és esetleg 

rossz kifejezésért.  

Jó Atya áldja meg testvéreket, jóságukat és kiváló szeretetüket.  

Köszöntjük a pásztor testvért, a gyülekezet tagjait.  

Köszöntjük a fiatalokat és a csoportot, amely nagyon szép 

énekekkel szerepelt.  

Az Úr áldja meg Zoltán testvért, feleségével és családjával 

együtt. 

A szeretet el nem múlik. 

A fénye el nem olttatik. 

Nem fogy soha, de gyarapul. 

Hanem mindig nagyobb lángokra gyúl. 

Testvéri szeretettel és köszöntéssel. 

Kolya Zoltán Tibor és családja 

A képeken Beatriz és férje, valamint Cássia és férje Marcos, kislányukkal Isabellel. 

 

Ki a bűnös? 
Tíz földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket. 

Tépdeste a fák koronáit, a kerteket, a szántóföldet meg teljesen letarolta. 

A cikázó villámcsapások és a jégeső viharos verése ellen egy düledező 

templomba menekültek. 

A villámcsapások hangja egyre erősödött, a korhadt gerendák recsegtek. 

Attól tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet. A földművesek 

méltatlankodva zúgolódtak, hogy biztosan van közöttük egy nagy bűnös. 

Az ő méltatlan viselkedésének a következménye az égi háború. Féltek, 

hogy a gyakori villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien. 

- Meg kell találnunk a bűnöst – javasolták, és túl kell adni rajta.  

- Akasszuk ki kalapjainkat a templom körüli kerítésre. Akinek kalapját 

előbb viszi el a szél, az lesz a bűnös és átengedjük sorsának. 

Megegyeztek a javaslatban. Nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját és a tíz szalmakalapot a 

kerítésre akasztották. A szél egyet azonnal elkapott. 

Kegyetlenül és határozottan kidobták a kalap tulajdonosát is. A szerencsétlen ember kétrét görnyedt a 

nagy szélben és alig tudott lábon maradni. 

Csupán pár lépést haladt előre a nagy viharban, amikor óriási dörgést hallott: a templomba becsapott a 

villám. Porrá égett az épület és a bennlévők. 

Forrás: Internet  
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Élményvonattal Puchbergbe 

Ismét lehetőségünk nyílik a már eddig is megtapasztalt 

sikeres gyülekezeti kirándulások folytatására. Módunkban 

áll újra átélni a testvéri együttlét áldásait az alábbi 

úticéllal. 

2015. április 25-én újra az ausztriai Puchbergbe, a Bécsi 

Alpok legkedveltebb kirándulóhelyére gördíti el utasait az 

Élményvonat. A Schneeberg-en található az Alpok 

hazánkhoz legközelebb eső 2000 méternél magasabb 

csúcsa, a Klosterwappen (2076 m). A gyönyörű 

panorámával és természeti környezetével méltán az egyik legkedveltebb ausztriai célpontja a magyar 

kirándulóknak. 
Scheneebergbahn 
Puchberg am Schneeberg állomásról 1897 óta közlekedik 

a hegyre a híres Schneebergbahn. Az 53 perces utazás 

alatt csodás erdőkön és gyönyörű alpesi legelőkön 

áthaladva érünk el a páratlan szépségű hegyi 

birodalomba. A szalamandra mintázatú, 2 kocsis vonatok 

a 9,8 km hosszú vonalon 1200 méter szintkülönbséget 

leküzdve érik el Ausztria legmagasabban fekvő 

vasútállomását Hochschneeberg-et (1795 m).  

Viteldíj: oda-vissza út 22 EUR/felnőtt, gyermek (6-15 éves korig) 11 EUR. 6 éves korig ingyenes. 

Jegyet nemcsak teljes útra, hanem egyes résztávokra is lehet váltani. A Salamanderbahn (fogaskerekű 

vasút) menetrend szerint jár, jegyet elővételben érdemes megvenni időpontra, mivel csak annyi utast 

visz amennyi az ülőhelyek száma. 

A vasút menetideje kb 1 óra. A Salamanderbahn, a "Salamander" nevű kis gyíkról kapta nevét, a 

szerelvény festése hűen utánozza a kis gyík színét. Menetrendszerinti járatokat dízel mozdony tolja, de 

időnként, vagy külön rendelésre csoportoknak az eredeti gőzmozdonyos járatokat is szerveznek. 

Fent a hegyen a hőmérséklet mindig kevesebb, mint a völgyben (10-15 fok különbség is!), ezért 

meleg ruhát vinni célszerű. 
A hegyi végállomáshoz nagyon közel 100 m-re, van a Hotel Hochschneeberg, ahol nagy étterem is 

működik, rossz időben fűtenek is. Tovább sétálva a csúcs felé félúton van egy menedékház, ahol 

hideg-meleg étel, ital kapható (Vendégházként üzemel), fenn a csúcson a Fiscerhütte látja el a 

vendégeket. Fent a tetőn órákat lehet sétálni (7 km jelzett, kiépített turistaút) az érintetlen 

természetben, a kilátás jó időben csodálatos. 

Látnivalók, egyéni programjavaslatok 

Alpesi kalandjátszótér 
A vasútállomás közvetlen szomszédságában Alsó-Ausztria 

legmagasabban fekvő játszótere mintegy 5.000 m2-en kínál 

hegyi kalandokat a kicsiknek. A felnőttek a környék 

hüttéiben (büfé-melegedő) tölthetik el idejüket, míg 

gyermekeik önfeledten játszanak a hatalmas játszótéren. 

Erzsébet templom: A Salamandra vasút végállomása 

közelében található az 1898-ban meggyilkolt Erzsébet 

osztrák császárné és magyar királyné emlékére épített 

Erzsébet templom.  

Puchbergi várrom: a 13. század elején épült vár az átfogó felújítási munkák befejeztével újra 

látogatható, előzetes telefonos egyeztetés után belülről is megtekinthető. A csoportos vezetések 

összeköthetők a Schneeberg Múzeum megtekintésével is.  

Hubertus kápolna: a Puchbergből Knipflitzbe vezető út mentén gyalogolva kb. 45 perc alatt érjük el 

a vadászok védőszentjéről, Szent Hubertusról elnevezett kápolnát. A puchbergi vadászok minden év 

októberének utolsó szombatján tartanak itt misét Hubertus tiszteletére.  

Schneeberg Múzeum Puchberg am Schneeberg környékének népi kultúráját, hétköznapjait, 

kézművesiparát és történelmét mutatja be. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
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Gratzenhöh kápolna: a kápolna a Puchberg és a Rohrbachgraben között húzódó kis hágón, a 

Gratzenhöhe magaslaton áll. 

Hausberger Oldtimer Múzeum: az autógyártás története 1927-1986. között. Az eredetileg késő 

gótikus stílusban épült Szt. Veith plébániatemplom külsején földrengések és tűzvészek pusztítása 

mellett számos át- és hozzáépítés is nyomokat hagyott. 

Schneebergi fűrészmalom: a pályaudvartól alig 10 perc sétára, a puchbergi Hengstbach patak mellett, 

a Muthenhoferstraße 2 szám alatt található a műemléki védettséget élvező „Schneebergi fűrész”� és a 

„velencei keretes fűrész”. Ez a régió utolsó, eredeti állapotában fennmaradt fűrészmalma. 

Schneeberg Múzeum Puchberg am Schneeberg környékének népi kultúráját, hétköznapjait, 

kézművesiparát és történelmét mutatja be. 

Schober kápolna: ennél a kápolnánál tartják a gazdák minden júliusban a termésért hálát adó szent 

misét és a hozzá kapcsolódó búcsút. 

Sebastian vízesés a Vízesés útvonal (Wasserfallweg) mentén található. A vízesés lábánál 

(Wasserfallwirt) vendéglő működik. Marias Land a Rohrbachtal völgyben található érintetlen alpesi 

vidék a Schneeberg lábánál fekvő Puchberg közelében. A 

kristálytiszta forrásvízben alpesi lazacok fickándoznak, a 

dús hegyi legelőkön Skóciában nemesített angus marhák 

kérődznek. 

Mennyei látkép túraút 
A vasútállomástól induló túraúton végighaladók csodás 

panorámát kapnak a környező hegyekre: Rax, Wald- és 

Weinviertel, Bucklige Welt, Burgenland. A vasútállomáson 

audiokalauz kölcsönözhető, mely körbe vezet a Waxriegel 

körül és informál a helyi flóráról és faunáról, illetve a hegy 

történelmi és kulturális tudnivalóiról. A kirándulók a 

számos pihenőpadon figyelhetik meg a Schneeberg alpesi állatvilágát. 

Jelentkezés rövid időn belül, a kocsi mielőbbi lefoglalása érdekében. 

Befizetési határidő: 2015. február. 28 

Részvételi díj:  Kb. 6600 Ft/felnőtt (tele kocsi kedvezménnyel, min. 72 fő jelentkezése esetén) 

  Kb. 4000 Ft/gyermek (4-14 éves korig)4 év alatti gyermek ingyenesen ölben utazhat. 

Jelentkezés és információ: Szilágyi József: 20/886-3704, a.szilagyi.jozsef@gmail.com 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia: 20/886-2600, banszki.szilagyi.szilvia@gmail.com 

 

Talált, süllyedt  
Talán szüksége van Péternek arra, hogy elkezdjen süllyedni. Talán így van rendjén. Talán szükséges, 

hogy ne bízzuk el magunkat. Hogy tudatosuljon bennünk, hogy ez nem játék. Talán így van rendjén, 

hogy megpróbálod, de elkezdesz süllyedni. Talán csak így van értelme a Jézussal való kapcsolatnak. 

Így kapaszkodsz belé. Így ragadod meg a kinyújtott kezét. Így landolsz a karjaiban. Talán ez is a terv 

része. Két nagy hibát is elkövethetünk, ha Jézus követésére szánjuk magunkat. Az egyik az, amikor 

nem akarunk kilépni a csónakból, hiába bíztat az Úr: gyere hozzám. Engedünk a körülményeink 

diktálta diktátumnak. Bezártnak érezzük magunkat, és úgy hisszük, felelőtlenség a nyilvánvalóval 

dacolni. Ott maradunk, és nem éljük át a csodát, hogy nem süllyedünk el a lehetetlen vállalkozásban. 

A másik, ami mostanában körvonalazódott bennem, hogy nem éljük át a komolyságát a követésnek. 

Kövess engem, de tudd, hogy én vezetlek, és addig működik a csoda, amíg a karjaimat figyeled, amíg 

az utasításaimat követed. Nagy veszélye a követésnek, hogy függetlenedik a követő személyétől. Jézus 

követése Jézus nélkül tulajdonképpen nem más, mint az önnön ügyességünkbe vetett hit. Ügyeskedés-

követés címszó alatt. Talán szükséges, hogy Jézus megmentsen a megfulladástól. 

Szükséges ez a feszültség, hogy átéld, hogy a hit az ismeretlenen át vezet. Talán megkerülhetetlen az 

egyensúly létrejöttéhez a kudarc, vagy az elbizakodottság. Talán így értem meg, mit jelent követni Őt. 

Így hiszek benne, hogy nem maradok a csónakban, de ha kiléptem, nem gondolom, hogy megy ez 

most már egyedül is. Talán oldalra tekintve a hullámokra szükségünk van arra, hogy meginogjunk, és 

süllyedni kezdjünk. Talán ez emberlétünk velejárója. Talán így vezet Ő, és mi, így tanulunk meg 

vezetettek lenni. Így formálódik a tanítványi-jellem. Talán… 

Forrás: Internet  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1927
http://hu.wikipedia.org/wiki/1986
mailto:a.szilagyi.jozsef@gmail.com
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December 6-án eljött a 

Télapó a 

kisgyermekekhez. 

 

 

 

Eseménynaptár: 
2015. január 4-11 Allianz Imahét 

2015. január 18-25 Ökumenikus Imahét 

2015. január 11 16
00

 Molnár Róbert kübekházi Polgármester evangélizációs estje a pilisi 

Evangélikus gyülekezeti teremben. 

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

szeretnének megosztani a gyülekezettel.  

Következő lapszám várható megjelenése: 2015. április 5 

 

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 

Főszerkesztő:   Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

Fotómellékletek:  Süvegesné Ambrus Adrienn 

Sokszorosítja:   SZI-PA Nyomda, Albertirsa, Vinnyica u.8. 

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

Telefon:   06 20 886 0205 

Újévi Ima 

Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet, 

Hogy magasztaljon Téged minden ének, 

És áldásodat a lelkünk érezve, 

Feljusson az égbe! 

Szentlelked legyen mindenben vezérünk, 

Tanácsadónk és irányítók nékünk. 

Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek, 

Csak amely él Érted! 

Az igazmondás, tisztelet és hála 

Szívünkben leljen örökös lakásra, 

Hiábavaló dolgoktól óvjon meg 

Megmentő kegyelmed! 

Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet, 

Hogy megismerjen minden lélek Téged; 

Elhagyva a romlott bűnös világot, - 

Köszöntse Országod. 

Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad, 

Hallgasd meg ezt az újévi imánkat, 

Hogy áldásodat a lelkünk érezve, 

Feljusson az égbe! 

Kárász Izabella 

mailto:safarlap@gmail.com-ra

