
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10. 
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Decemberi fények  
Amikor a december szót hallom, két szín jelenik meg szemeim előtt, 

a fekete és a fehér. Talán azért, mert amikor kisiskolás voltam, 

ilyenkor rajzoltunk fekete lapra fehér zsírkrétával hóembert, meg 

házikót fehér tetővel. Valahogyan mindennek más színe lesz 

körülöttünk decemberben. Az egész napi szürkeségben, a korai 

sötétedésben a legkisebb fény is erősebb hangsúlyt nyer. Például, 

amikor tiszta az idő, a csillagok is korán feltűnnek az égen, 

ragyogásuk erősebb. Szükségünk is van ezekre a biztató, melegséget 

sugárzó fényekre. Felvidítanak bennünket. Ezért kézenfekvően a 

karácsonyt a fények ünnepének is nevezzük. Fények az utcán, a 

boltokban, csillog-villog megannyi színes égősor. Még a viharvert, 

lepusztult kocsma ablakán is. Fények az irodákban, az otthonokban, 

az ablakokban, a karácsonyi partikon, vásárokon, utcai póznákon, 

úton, útfélen. Fények a templomokban, csöndesen, szolidan. Sötétség 

és fények. Ugyanez a kontraszt érzékelhető a lelkekben is. Bibliánk 

többször utal a sötétség cselekedeteire, meg a tolvajra, aki éjszaka 

jár-kel, nehogy fény derüljön szégyenteljes tetteire. Csakhogy 

érdekes módon, a mesterséges fények hatására sokszor 

kivilágíthatjuk a sötét dolgainkat, s nemcsak fizikálisan, hanem a 

lelkiekben is. Tulajdonságok, jellemvonások, amelyek 

szégyenteljesek voltak évszázadokig, egyszer csak más 

megvilágításban elfogadottá, sőt divatossá válnak. Sokszor a fények 

harsánysága bántja a szemet. Elvakítja tiszta látásunkat. Akkor 

felmerülhet a kérdés, mi a fény szépsége. Mire jó egyáltalán? 

Valamikor réges-régen, nem a mesebeli időkben, hanem az 

emberiség történelmének kétezer évvel ezelőttjén, a mezőn tanyázó 

pásztorok egy különleges égi fényre figyeltek fel, melyet angyali szó 

erősített meg. Ennek a csillagnak a fénye valami különös üzenetet 

hordozott. Népek, nemzetek, a világot sötétség borítja, de Isten 

letekintett az emberiségre, s elküldte azt, aki helyre tudja állítani a 

teremtett harmóniát, csak vegyétek észre a csöpp gyermeket, ott a 

betlehemi jászolban. Mert ő maga lesz a világ világossága. Ő az, aki 

lámpást ad kezetekbe, hogy utatokat el ne tévesszétek. Ő lesz maga a 

fény számotokra. Nem harsány, de éppen annyi, amennyire 

szükségetek van, hogy ne féljetek, hogy ne tévedjetek el, hogy biztos 

léptekkel haladjatok előre azon az úton, amelyet elkészített nektek, s 

amely célhoz ér őbenne. Ő maga a biztonság, az igazság, az út, az 

élet. Ne csaljon meg benneteket a sok szikrázó látszatfény. Ahogyan sem a pásztorok, sem a bölcsek nem 

veszítették el azt az egy utat mutató csillagot, hanem követték egészen addig, amíg meg nem találták a világ 

Megváltóját! A benne megnyert fénysugár felmelegíti a lelkünket a hideg téli éjszakán, a mindennapok 

gyötrelmében reményt ad. Segít, hogy letisztuljanak erkölcsi értékeink, s még ha nem is népszerűek a 

harsány, mesterséges fényáradatban, de életet, napi táplálékot kínálnak fel a benne megtalált igazságok. 

Kívánom, testvér, a karácsonyi fények erősítsék benned az isteni igazságot, melyet a Zsoltáros így fogalmaz 

meg: 

"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága" (Zsolt 119,105) 

Ujváriné Szabó Anikó  

A vers, amely elindította 

gondolataimat: 

Sík Sándor: 

A napkeleti bölcsek 

Ama csillag után. 

A holdsugaras hideg éjszakában, 

Mint egy fehérlő, csendes álom, 

Úgy vonult el a komoly karaván. 

És elől ment a három. 

A sziklás föld mogorván és kopáron 

Feküdt el lábaik alatt. 

Méltóságos sora a száz tevének 

A harmaton halkan haladt. 

És mintha fehér árnyak lengenének, 

Úgy vonult végig a fehér sereg 

A völgyön, ahol nem nőttek virágok, 

S a városon, ahol az emberek 

Nem virrasztottak és nem énekeltek. 

S ahol nem látta őket senki sem. 

És így suhant el csendesen 

Életre éledt vágya Napkeletnek 

Az ezredéves éjszakán. 

Ama csillag után. 
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Újra itt a karácsony! 
Készülődni kell az ünnepre, sok a tenni való, amit meg kell csinálni karácsonyig 

és pláne karácsonykor. Ajándékot nézni, megvenni, megtervezni a szabadságot, 

szünetet, az ünneplést. Mi legyen a menü, a sok bevásárlás valamint a sütés-

főzés.  

Számomra a három fő keresztyén ünnep a karácsony, húsvét és a pünkösd közül 

a húsvét áll közelebb. Persze erre a feleségemnek az a válasza, hogy lusta 

vagyok ehhez a sok készülődéshez, amivel a karácsony jár. Talán igaza van, 

viszont végig gondolva, talán az nem tetszik, hogy a világ a külsőségekre teszi a 

hangsúlyt. Elképzelhetetlené válik egy olyan ünneplés, hogy ne legyen egy 

szépen feldíszített karácsonyfa, ami alatt drágábbnál drágább ajándékok vannak 

az ünnepi ételek, diós bejgli és a szaloncukrok. Ha ezek nem lennének, akkor 

egy szomorú, üres, jelentéktelen ünnep lenne? Nem, ezek csak formális külsőségek, amik fontosak lehetnek, 

de nem ezeken kell múlnia, hogy mennyire jó is a karácsony.   

Számomra lenyűgöző a karácsonyi történet egyszerűsége a Bibliában. Jézus megszületett egy egyszerű 

hétköznapi istállóban. A három bölcsön kívül, csak egyszerű pásztorok mentek Jézust köszönteni. Az igazán 

szokatlan az volt, hogy angyalok is megjelentek azon az éjszakán és átadták az örömüzenetet, Jézus 

születéséről. Aki Isten ajándéka az emberiség számára, hogy megszabadítson minket a bűn uralma alól. 

Nem a drága ajándékok miatt jó visszaemlékeznem a megélt régi karácsonyokra. Nem a finom ételekre, 

amiket ettünk, bár tényleg finomak voltak. Nem is a szaloncukrokra, vagy a szép fára. Visszaemlékezve az 

jut eszembe, mikor izgatottan készítettük az ajándékokat és kíváncsian vártuk a pillanatot, mikor a 

megajándékozott fél kinyitotta és örült neki. Főleg a közös családi játékok, az együtt töltött és egymásra 

szánt idő. 

Számomra nem a külsőség lett a lényeg, nem az, hogy 

minél drágább ajándékot kapjak, hanem az, hogy együtt, 

Krisztusi szeretetben, békeségben minél több időt tudjunk 

együtt tölteni. Elsősorban a családommal, aztán a 

körülöttem lévőkkel. De mi is a Krisztusi szeretet?  

Isten megajándékozott engem és minket egyszülött 

Fiával, aki meghalt értünk, bűnösökért, hogy örök életünk 

lehessen. Ez az örömhír többet ér minden másnál. 

A világban a világiak számára is nagy ez az ünnep. A 

világias felfogással könnyen elterelheti a keresztyének 

figyelmét a lényegről. Viszont nagyszerű lehetőséget is 

kaptunk. Az év ezen szakában a legkönnyebb olyan 

embereknek is tovább adni ezt az Isteni szeretetett, akik 

még nem ismerik Őt! Kívánom, hogy karácsonykor ne veszítsük szem elől a karácsony lényegét. Tudjuk 

megörvendeztetni családunkat, ismerőseinket, valamint tudjuk tovább adni ezt a szeretetet legalább egy 

olyan embernek, aki nem ismeri még Istent! 

ifj. Tenkely Béla 

Krisztusi fény! 
Nagyon hálás a szívem, hogy még ebben az adventben is hallhatom Jézus üzenetét és, hogy szólhat hozzám 

az ige! Advent első vasárnapján nagyon megérintett az ige lelkipásztorunk szolgálatán keresztül! Feltette az 

a kérdést, hogy hogyan készülünk adventben, karácsonyra várva? A válaszok a következők voltak: 

nagytakarítást csinálunk, fényfüzéreket rakunk fel a lakásban, stb. Elgondolkodtam, hogy vajon Isten mit 

gondol erről. A szívemben engedem-e, hogy végezzen Isten nagytakarítást, tud-e fényt gyújtani benne? 

Vasárnapról-vasárnapra meggyújtunk egy-egy gyertyát, egyre nagyobb lesz a fényük, egyre jobban 

bevilágítják a lakást! Bennem ragyog-e így Krisztus fénye, látják-e az emberek rajtam ezt a fényt, sugárzik-e 

belőlem a Krisztusi szeretet? Úgy vágyom arra, hogy ilyen legyen az életem és naponként próbálok egyre 

szorosabb kapcsolatba lenni Vele és készíteni szívemet, életemet a Vele való találkozásra: Kívánom minden 

olvasónak, testvéreimnek, családomnak és saját részemre is, hogy a Krisztus fénye töltse be az életünket és 

vigyünk fényt ebbe a sötét, bűnnel telt világba! 

Kívánok mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és az Úrtól gazdagon megáldott, 

egészségben, szeretetben gazdag, boldog új évet! 

Antal Ibolya 

  



SÁFÁR 3 2015. December 

Bemerítési jubilálók ünnepe 
65 év: Taskó András  

60 év: Bartos János, Buzás János, Ivanics 

Istvánné, Török Sándorné, Új Endréné 

50 év: Boda Dezsőné, Boldizsár 

Kálmánné, Jenei Valéria, Melján János, 

Pálinkás Pálné, Süveges János, Turcsán 

Mihályné, Zátrok Tibor 

40 év: Bánszki Lászlóné, Czibula Zoltán, 

Halász Józsefné, Pálinkás Csaba, Raczki 

Zoltánné, Rákosi Elemér, Seres Mihály, Silingi Lajosné, Simó Gyuláné, Szabó Istvánné, Tóka Szabolcs 

30 év: Czibula Istvánné, Králik Róbert, Lesták Károly, Lisztes Mónika, Pálinkás Tamás 

20 év: Bánszki Barnabás, Bánszki Péter, Majtényiné dr. Czibula Judit, ifj. Fakó István, Motyovszki Ildikó, 

dr. Pálinkás Csilla, Süveges Szilárd, Fakó Süveges Tímea, Süveges Zsolt 

Ádvent harmadik vasárnapján ünnepelték a gyülekezetünkben bemerítkezettek illetve a gyülekezetünk tagjai 

a bemerítési jubileumukat. Idén nagyon népes sereg tehette ezt, mert a harminckilenc meghívottból 

tizenhatan lehettek jelen ezen az eseményen. A prédikáció után Ujvári Ferenc testvér szólította szolgálatra az 

ittlévőket. A sort Új Endréné kezdte, aki bizonyságtételében elmondta, hogy hívő családból indulhatott az 

élete és az Úr mindenkor megsegítette őt. Örömök, bánatok jöttek az életében és miután férjhez ment, 

elmaradt a gyülekezettől és Isten népéhez csak hosszú évekkel később csatlakozott újra. Az Úr kegyelme 

erősíti minden nap és megbocsátó szeretete készíti fel őt arra az időre, amikor visszajön! 

Török Sándorné levelét Ujváriné Szabó Anikó olvasta fel, aki tudatta a gyülekezettel, hogy lélekben köztünk 

van. Élete legjobb döntése volt, amikor öt társával bemerítkezett. Hívő család, hívő férj és hívő gyermekek 

az ajándékai életének és jelenleg is a debreceni gyülekezet aktív tagja. Mikeás 6:8 igeversét küldte üzenetül. 

Pálinkás Pálné Túrmezei Erzsébet: Lefelé tartunk versét mondta el, majd a jubilálók énekelték Tóka Szabolcs 

kíséretével a Mostmár enyém című, szívet melengető éneket.  

Majd Tóka Szabolcs is bizonyságot tett arról, hogy ebben a sötét évszakban milyen fontos a fény, ilyenkor 

érezzük a legjobban a hiányát. Hálát adott azért, ami gyermekkorától fogva adatott neki, majd elmondta, 

hogy negyven év elteltével egyre inkább felértékelődik a hit. Nem lehetünk langyos hívők, csak céltudatos 

haladók! Testvérünk hálát adott az azóta megtért emberekért és imádkozik a gyülekezet munkájáért továbbra 

is! 

Bánszki Lászlóné Dénes Ferenc: Szeretem című versével tett bizonyságot hitéről, majd Szabó Istvánné 

tolmácsolta vele együtt bemerítkező testvére, Schilingi Lajosné üzenetét, aki kifejezte háláját a gyülekezet 

felé, a régi testvérek példamutató emlékéért. 

Testvérnőnk ezután saját életéért adott hálát. Azért, hogy az Istenhez vezető útra rátalált és még ha nem is 

mindig járt rajta, sikerült visszatalálnia. A Róma 8:28 igeverset olvasta testvérnőnk, majd a szeretet 

himnuszát idézte. Kiemelte, hogy fontos a szeretet, a feltétel nélküli, nem személyválogató szeretet! 

Czibula Istvánné Túrmezei Erzsébet: Hit által című versét szavalta, majd őt követte Lesták Károly, aki 

megköszönte a gyülekezetnek és családjának, hogy az Úr lehetett 17 éves korától élete középpontja. A 

2Korintus 3:18 alapján két részletre hívta fel a figyelmünket: Az Úr dicsőségét tükrözzük! Ugyanarra a képre 

formál minket! 

A bizonyságtevők sorát ifj. Fakó István zárta, aki elmondta, hogy egymás bizonyságtétele erősít az Úr útján. 

Az életét EKG jelhez hasonlította, melyet a fent és a lent időszakok jellemeztek. A mélységekben is tenyerén 

hordozta az Úr és újra felemelte őt. Lukács ev. 13: 18-21 igeversekkel ábrázolta, hogy a Szentlélek, mint 

kovász tölti be életünket és a növekvő hitet, mint mustármagot táplálja, amely kinek-kinek a hite szerint 

növekszik. Antal Ferenc: Szívemet oltárodra teszem hitvallásával zárta gondolatait. 

Az énekkar a Feladatom című énekkel fejezte be az alkalmat és imádkoztunk testvéreinkért. 

A jó Isten áldja az itt ünneplő és a távollévő jubilálókat és őrizze meg őket a hit útján! 

Bánszki-Szilágyi Szilvia 
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Gyermekkorom karácsonya 
A karácsonyi ünnep közeledtével eszembe jutnak gyermekkorom 

karácsonyai. Egyszerű, hívő családban nevelkedtem ötödik 

gyermekként. Sok szép ajándékra nem futotta, de apró ajándékokkal 

kedveskedtünk egymásnak, például a nagyobb testvérem sapkát kötött 

nekem. A füge, narancs csak karácsonykor, ajándékként került a fa 

alá. A fát a szüleink díszítették fel, amikor besötétedett magassági 

sorrendben álltunk az ajtó előtt, én voltam a legkisebb, én voltam az 

első. Megszólalt a kis csengő, (azt ügyesen kívülről irányították) és 

akkor bementünk mindnyájan a szobába. Akkor még igazi gyertyát 

gyújtottunk, ami a fára volt csiptetve. Édesapám elolvasta Jézus 

születésének történetét, imádkoztunk, énekeltünk, és boldogok voltunk.  

Hatvan év elteltével sem tudom elfelejteni azt az örömet, amit gyermekként éltem át családom körében 

karácsony szent estéjén. Szüleim már az Úrnál vannak, de mi öten testvérek még itt lehetünk és mindnyájan 

szolgálhatunk az értünk fölre jött, meghalt és feltámadt Jézus Krisztusnak. 

Kívánom minden családnak, hogy az igazi értékeket adják át elsősorban gyermekeiknek, amire hosszú idő 

elteltével is szívesen és hálával emlékeznek majd. 

Lisztesné Oros Erzsébet 

Adventi gyertyagyújtás Pilisen 
Már gyakorlattá vált az utóbbi években, hogy a négy 

adventi vasárnapon a főtéri ünnepség keretében négy 

egyház szolgáló csoportja hívja fel a figyelmet az 

advent lényegére.   

Ebben a sorban a mi gyülekezetünk is helyet kapott, az 

idén a második vasárnap került ránk a sor, s az 

időjárás és a hangosítás is kedvezett nekünk és a népes 

hallgatóságnak is. 

Megszólaltak gyermekeink, énekelt az idősebb 

korosztállyal is kibővült ifjúságunk, igével pedig 

lelkipásztorunk szolgált. 

Hisszük, hogy Isten szava ezen az estén is célba ért 

általunk, és sokan vitték el szívükben az advent igazi 

üzenetét. 

Szilágyi József 

 

„Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend”   
Az idén a második gyertya gyúlt ki az adventi koszorún, mialatt az Úr asztalához készült gyülekezetünk 

testvérisége. A gyertya fénye és a szívbe hasító ige egyszerre kötelez a hirdetés parancsára. Adventi időt él a 

kereszténység, nem csak négy vasárnapon át és nem csak négy 

gyertya elhamvadásáig, hanem addig, amíg eljövend. Amikor Ő 

megjelenik az ég felhőin, letelelik adventünk. Ezt az időt az 

jellemzi, hogy közel van.„Mindennek a vége pedig már közel 

van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. 

Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, 

mert a szeretet sok bűnt elfedez.” (1Pét 4,7) Karácsony érkezése 

azt a tudatot erősíti bennünk, hogy ha Jézus első érkezése 

világunkban beteljesedett, a második eljövetel nem lehet 

kétséges. Az a kérdés, hogy mivel töltjük a köztes időt? Az 

újszövetség arra tanít, hogy hirdessük halálának, megváltásának 

tényét és új életben járjunk! (Róma 6, 4) Imádkozzunk és 

dolgozzunk! Csak az fog igazán ünnepelni, akit az ő érkező ura „aktív hitben” talál. „Boldog az a szolga, 

akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.” 

(Mt 24,46-47)  

Legyen boldog ünnepünk és boldog örökéletünk! 
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Hitmélyítő alkalom 
„Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre 

valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt 

bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém 

által.” Pál apostol e szavaival tudnám jellemezni szombati 

rendkívüli bibliaóránkat, amely december 5 -én 15 órai kezdettel volt 

megtartva imaházunk nagytermében. Sípos Márk fiatal lelkipásztort, 

ugyancsak fiatal gyülekezetének négy ifjú tagja kísért el 

Albertirsára. Vendégeink bátorító igei üzenettel együtt osztották meg 

missziós tapasztalataikat. Jó volt hallani a Szegedi Újremény 

Baptista Gyülekezetről, az alig hétéves közösség gazdag lelki 

kincseiről. Ők elsősorban egyetemisták, diákok között 

munkálkodnak. Ugyanakkor örömmel vennék, ha az Úr idősebb 

testvérekkel is gyarapítaná a gyülekezetüket. Így hatékonyabban 

szólíthatnák meg ezt a generációt is. Az eleven előadás, 

bizonyságtevések és a fiatalos énekek elevenné tették a légkört és 

kívánatossá a missziót. Házi feladatként kapták a jelenlevők, hogy 

mindenki válasszon hét ismerős személyt, akit egy papírra felír, a 

Bibliájába elhelyez és folyamatosan, kitartóan imádkozik érte. Így 

remélhető, közösségünk megerősödése. Több jó tanács is elhangzott 

Sípos Márk testvér részéről. Hisszük, hogy a missziós lendületünk a 

jövőben egyre jobb lesz, és az Úr megáldja népét, gyümölcsöző 

élettel. 

Bódis László 

 

Lelkipásztor beiktatás Felsőpetényben 
2015 november 8-a nagy örömünnepként maradt meg a 

felsőpetényi gyülekezet emlékezetében, ekkor iktatták be 

ugyanis lelkipásztori szolgálatába Tenkely Béla testvért, aki 

már eddig is szolgált közöttük, de csak most fogadta el 

végérvényesen a gyülekezet 100 %-os támogatásával 

megerősített meghívását. 

A zsúfolásig megtelt imaházban a rokonság, a barátok és a 

szomszéd gyülekezetek testvérisége előtt is kiábrázolódhatott 

az az öröm, hogy íme egymásra talált pásztor és nyáj, véget 

ért a petényiek számára a várakozás, a keresés időszaka és 

ezután együtt járhatják azt az utat, amit Istenünk kijelölt 

számukra.   

Az alkalmon Meláth Attila egyházkerületi elnök testvér 

végezte az igehirdetés és a beiktatás szolgálatát, a szószéki 

bibliát pedig Selyei Imre a vácegresi gyülekezet lelkipásztora, 

mint itteni előd adta át Tenkely testvérnek, aki ezennel 

nemcsak a felsőpetényi gyülekezet és körzet élére került, 

hanem az egyetlen Nógrád megyében szolgáló baptista 

lelkipásztor is lett.   

Az ünnepélyen a köszöntések sorában a testvérgyülekezetek 

küldöttei, régi lelkipásztora, a barátok, a helyi polgármester 

üdvözlő szavai között megható volt az anyai jókívánságokat is 

hallani. Az előző szolgálati hely nevében én is áldást kívántam a közös útra, átadva gyülekezeteink és 

lelkipásztorunk testvéri köszöntését. 

A meghitt és bensőséges este fényét a helyi gyülekezet énekkarának és férfikarának szolgálatai emelték, 

szinte megadva a hangot Tenkely testvér székfoglaló igehirdetésének, melyből a szeretet, a hála érzése áradt, 

az Istennel és a gyülekezettel való eredményes együttműködés vágya mellett. 

Kívánjuk, hogy Istenünk hallgassa meg ezt a vágyat és gazdagon áldja meg munkálkodásukat! 

Szilágyi József 
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20 éves bemerítési jubileum 
Amennyire visszaemlékszem gyermek és fiatalkoromra, az volt rám jellemző, hogy mindig igyekeztem 

megfelelni, jól viselkedni, „jó kislány” lenni. 

Természetemnél, habitusomnál fogva engem hidegen hagytak a fiatalok számára olyan sok csábítást jelentő 

dolgok, mint a bulik, alkohol, vagy dohányzás, és az olyanok társasága, akiket ezek   a témák felvillanyoztak. 

Így nekem nem is volt olyan nehéz jónak lenni. 

Kisgyermek koromtól részt vettem szüleimmel a gyülekezeti alkalmakon- sok-sok ismeretet szereztem az Úr 

Jézusról, és arról is tudtam, hogy ő mindannyiunk helyett meghalt a kereszten, elszenvedte a mi bűneink 

miatt járó büntetést. Talán sokáig azért nem érkezett el az a pont, mikor az Úr Jézus ingyen kínált kegyelmét, 

a bűnbocsánatot kérjem, és elfogadjam, mert nem igazán éreztem a bűneim súlyát, vagyis azt, hogy nekem is 

szükségem van a kegyelmére.  

Tizenévesen, egy nyári táborban az evangélizációs alkalmon Kulcsár Tibor lelkipásztor, aki az igét hirdette, 

azt emelte ki az igemagyarázat során, hogy tehetünk mi bármit az Úr Jézusért, lehet a családunk többi tagja 

elkötelezett életű, szolgáló keresztyén - ha mi, személyesen nem hozunk döntést az Úr Jézus mellett 

egyenként, akkor nem vagyunk igazán az övéi, az ő gyermekei. Akkor ez a kijelentés nagyon szíven ütött, és 

akkor őszintén ki tudtam mondani, hogy nekem is szükségem van az Úr Jézusra, az ő kegyelmére - hiszen én 

a saját életemben, egészen idáig nem fejeztem ki a szándékomat, hogy az Úr Jézust szeretném követni.  

Aztán az évek során még jobban megértettem, hogy egyáltalán nem csak azoknak van szükségük az Úr 

Jézusra, akik szöges egyenest az ő tanításával ellentétes életet folytatnak, hanem az olyan „jó kislányoknak” 

is, mint én voltam. 

Mai napig hálás vagyok azért, hogy az Úr Jézussal élhetem az életemet. Ma 

is nagyon nagy szükségem van Rá, az ő megbocsátó, irányító, útmutató 

kezére.  

Számomra a mindennapi életben talán a legnagyobb nehézséget az okozza, 

hogy nagyon érzékeny emberként hamar rosszul esik, ha nem úgy szólnak 

hozzám, viselkednek velem, ahogy én azt várom, vagy „elvárom”, sokszor 

már egy hangsúly, egy tekintet is mélyen érint, és bánt. Ilyenkor nagyon 

magam alá kerülök, próbálok magamban magyarázatot találni, hogy ki, 

miért viselkedett úgy velem, és sokszor egész szövevényes elméleteket 

gyártok a másik emberről. Persze mióta családom, gyermekeim vannak, 

érzem, hogy ilyenkor nem csak a saját lelkemet mérgezem a rossz 

hangulatommal, feszültséggel - hanem rájuk is hatást gyakorolok. Akinek 

kis gyermekei vannak, pontosan tudja, hogy szülőként csak akkor tudunk következetesek, türelmesnek lenni, 

akkor tudunk gyermekeinkhez olyan szeretettel, és olyan módon viszonyulni, ahogy szeretnénk a szívünk 

mélyén - ha belül mi is rendben, egyensúlyban vagyunk (legalább nagyjából). De ha borul a lelki béke, nehéz 

nyugodtan reagálni a gyermekeinkre is. 

Ilyenkor nagy segítség az Úr Jézus, aki ki tud menteni ezekből a helyzetekből. Egy-egy igeverssel, 

énekszöveggel, prédikációval megszégyenít, és eszembe juttatja, hogy az a másik ember, akire épp 

haragszom- ugyanúgy az ő kedves teremtménye, mint én. És eszembe juttatja, hogy a gyermekeként nem azt 

bízta rám, hogy minden kis nehézség idején haragudjak a másikra, hanem hogy úgy ahogy ő megbocsátott 

nekem, én is megbocsássak, és adjak új esélyt! Ne romboljak, hanem építsek a környezetemben! 

Hála Neki, hogy van, amikor a hiányaim ellenére is tud használni, olyan nagyon boldogító érzés azt érezni, 

hogy kis világosság lehetek a környezetemben, és a jót, a szépet, a békességet munkálhatom! Bár lenne 

minél többször így! 

Végül egy igevers, amely ezekben a helyzetekben eszembe jut, és magamban gyakran ismételgetem: 

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami 

jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!’(Filippi 4:8) 

Majtényiné dr. Czibula Judit  

Csányi Jánosné, Ibolya testvérünk férjétől búcsúztunk az Albertirsai Baptista Temetőben 2015. november 

27-én. Népes rokoni, munkatársi és testvéri kör fejezte ki együttérzését a tragikus hirtelenséggel 

eltávozott Csányi János özvegye, fia és családja iránt. 73 évet élt, ebből közel negyven évet töltöttek 

együtt Ibolya testvérünkkel boldog házasságban. A vigasztalás igéit a 23. Zsoltár alapján a gyülekezet 

lelkipásztora, Ujvári Ferenc hirdette. A Feltámadt Jézus Krisztus adjon hitet és reménységet a 

gyászolóknak. 
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Eljegyzés 
Október 3-án családi körben megtörtént Gáspár Yvett és Gellén 

Dániel jegyváltása. Az eseményen Újvári Ferenc helyi lelkipásztor 

végezte az igei szolgálat első részét, majd Seres Győző, monori 

lelkipásztor szavait követően került sor a gyűrűk felhúzására. E 

megható pillanat után, Yvett és Dániel, valamint szüleik és a 

lelkipásztorok kértek áldást a fiatalok életére. Ezúton is kívánjuk, 

hogy tapasztalják meg Istenünk vezetését és szeretetét jegyességük 

idejében. 

Gáspár Alíz  

Menyegző 
A Bódis család, menyegzői istentiszteleti helyül imaházunkat, választotta. Frigyre 

lépő gyermekeik innen indulhattak el november 7.-én kéz a kézben.  Az albertirsaik 

kis „gyöngyszem” baptista temploma barátságos légkört, és reményt ígérő 

bátorítást nyújtott a közös életúton elinduló ifjú párnak, Naóminak és Chaminda-

nak (Csamindának). A fizikai környezet mellett elsősorban, a hit sziklája áll, 

amelyet az ünnepi üzenet alapigéje adott, az ünnepelteknek, de a velük együtt örülő 

gyülekezetnek is.  „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: 

békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 

29,11) Istenünké legyen a dicsősség ! Áldása pedig kísérje az ifjú pár-, és 

mondanyiunk életét! 

 

Egyházkerületi beszámoló 
„Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a 

nyár.”Mt. 24,32. Ezzel a mottóval indult útjára 2015 év végén az a meghívó, amely a Budapesti Baptista 

Egyházkerület 2015. november 28-ára hívta össze a kerület gyülekezeteinek vezetőit, képviselőit és e 

régióban élő, szolgáló lelkipásztorait. A beszámoló gyűlésnek és az azt követő konferenciának a 

Rákospalotai Baptista Imaház adott otthont. Nagy Sándor helyi lelkipásztor áhítat vezetésével és buzdító 

szavaival, a résztvevők csendes és hangos imáival kezdődött. Meláth Attila elnöki jelentése követte a meghitt 

imaközösséget. A gazdasági beszámolót Kondor Attila testvérünk ismertette. Majd a következő év, 2016 

költségvetését, tervezetét ismerhették meg a résztvevők. A választási szabályzat felolvasása után az 

megvitatásra és elfogadásra lett bocsátva. A választási bizottság tagjainak megválasztása is titkos szavazással 

megtörtént. A gyülekezetünket Czibula Zoltán, a pilisi gyülekezetet Szilágyi József gyülekezetvezető 

testvérek képviselték Újvári Ferenc lelkipásztor testvérrel. Újvári testvér, mint kerületünk titkár/jegyzőjeként 

is végezte szolgálatát. 

Rövid kávészünetet, spontán beszélgetést, követte a meghirdetett két konferencia programszáma. Európa - 

Magyarország – kereszténység egy új népvándorlás áradatában. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 

Migrációról - ahogy Magyarországot, Európát érinti- témában tartott előadást, amit kérdések és 

fórumbeszélgetés követett. Másodikként: Az iszlámról – ahogyan a magyar és az európai kereszténységet 

érinti, Németh Pál református lelkész, iszlám szakértő prezentációja és egy szűkebb fórumbeszélgetés 

követett. A konferenciát, illetve az azt követő fórumbeszélgetést Kulcsár Tibor lelkipásztor vezette. Mint 

aktuális téma mélyen érintett bennünket mindkét előadás. Kár, hogy nem tudtunk jobban és biblikusan 

elmélyülni a felvetett gondolatokban. Azonban érdemes egy-egy közösségben tovább vinni és megvitatni az 

elevenen érintő kérdéseket és keresni a biblikus válaszokat Megváltónk szavai és az apostolok ide vonatkozó 

írásai valamint a próféciák fényében. Mint nyugdíjas résztvevőt érintett és gondolataimban sok emléket 

hozott elő. Megragadó, figyelmeztető mottónk fényében érdemes felébreszteni magunkban újra és újra a 

kérdést: Az idő közel van? Hiteles és biblikus válasz, hogy igen!„Emeljétek fel szemeiteket!”János 4,35. 

A közgyűlés és konferencia záró akkordját MBE elnöksége, BTA -, és kerületünk vezetése részéről 

elmondott tájékoztatás, igei bátorítás és üdvözletküldés képezte.  

A végén történt áhítatos percek, imalelkület majd a közös étkezés „agapé”ja nem csak zárta a nagyszerű 

találkozást, de áldásával elindította az advent lelkületét és ünnepi gondolatokat a hazatérő szolgatársakban. 

Bódis László 
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Csendes percek egy kápolnában 
Kórház meghitt kis kápolnájában vagyok. Be-betéved egy-egy beteg, 

különböző vággyal a szívében. Van, aki egy kicsit megpihen, és tovább 

megy. Van, aki összekulcsolja a kezét, talán elmond egy imát. Van, aki 

megcsodálja a fali képeket, az oltárt, fényképet készít és elmegy. Van, aki 

találkozni jön Istennel! Van, aki visszatér az istentiszteleti alkalmakra.  

Számomra is ilyen meghitt percek voltak ebben a csendben. 

Megmelegítette a szívemet, ha megláttam egy beteget, aki Bibliával a 

kezében tért be a kápolnába. A Biblia összehozott bennünket, kapcsolatok 

szövődtek, és nagyon jó lelki beszélgetések alakultak ki.  

Egy másik alkalommal szintén egyedül vagyok ebben a csendben és 

lapozgatom a Vendégkönyvet, ami számomra igen beszédes. Ezekből 

szemezgetek egy néhányat.  

- Köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottad a férjemet. 

- Bocsásd meg Istenem, hogy olyan sokat vétkeztem ellened, de mégis arra 

kérlek, ha lehetséges, adj gyógyulást az én gyermekemnek, hogy újból járhasson. Kérlek, áldd meg az 

orvosokat és az ápolókat. 

- „Uram Jézus! Te ismered az én egész életemet, jelen helyzetemet, szenvedéseimet, küzdelmeimet. 

Bizalommal fordulok hozzád, mindig légy velem, erősíts meg engem. Irgalmas szereteted által Te vagy az, 

aki meggyógyíthatsz! Ámen.”  

Drága Testvérem! Hívlak téged, nem egy kórház kápolnájába, de hívlak, hogy: „…gyere el a jászolhoz 

még ma éjjel, találkoznod kell Isten szeme fényével...” 

Bánszki Jánosné 

A becsület bére 
December 24-én reggel valaki üzenetet hagyott Kovácsék üzenetrögzítőjén.  

- Üdvözlöm. Molnár Eszter vagyok. Kézbesítettek a címünkre egy csomagot, mely valószínűleg az Önöké. 

Kérem, hívjanak vissza. – és megadta a telefonszámát. Délután telefonon egyeztettek és megbeszélték, hogy 

másnap elugranak Eszterékhez, mert valóban az Ő csomagjukról van szó. Eszter 10 éves fiával egy 

lakótelepi garzonlakásban lakott. Kovácsné Éva felment a csomagért, míg férje, János a kocsiban várta. 

Eszter egy kellemes megjelenésű, 40 év körüli asszony volt, aki bemutatta fiát, Pétert is. Elnézést kért, hogy 

felbontották a csomagot, de a tartalmából jöttek rá, hogy nem az övék: egy digitális fényképezőgép és egy 

kamera volt a csomagban. Mint kiderült, Éváék lányának ajándéka szüleik részére. Éva körbepillantott a 

szobában. Bár minden tiszta volt, de látszott a viseletes szőnyegen, a kopott heverőkön, a bútorokon, hogy itt 

bizony minden fillért be kell osztani. A legfurcsább az volt, hogy sehol sem látta a karácsonyfát. 

- Idén nem állítottunk karácsonyfát – mondta Eszter, mintha olvasna Éva gondolataiban – a fiammal 

mostanában elég szűkösen élünk, így megbeszéltük, hogy most lemondunk a karácsonyfáról és az 

ajándékokról. De azt is megbeszéltem a fiammal, hogy a becsület mindennél többet ér. Így más ajándékát 

nem tarthatjuk meg magunknak.  

Mindketten tudták, hogy a csomag kb. 250.000 forintot ér. Éva még egyszer megköszönte a szívességüket, 

fogta a dobozt, áldásos karácsonyt kívánt és elment. A kocsiban elmondta férjének, mi történt. Megegyeztek, 

hogy 50.000 forintot tesznek egy borítékba, és még ma eljuttatják Eszterhez egy élelmiszercsomaggal együtt. 

Mindemellett Éva felhívta a szomszéd egyházközség Karitász vezetőjét, akihez Eszterék tartoztak, és 

elmondta mit látott, mit tapasztalt. Másnap soron kívüli szeretetcsomaggal állított be a helyi Karitász 

munkatársa a szerény lakásba. Éva lánya, miután meghallotta anyjától, hogyan jutott el az ajándéka 

szüleihez, egy karácsonyfával, díszekkel, szaloncukorral kopogott be Eszterékhez. 

A Karitász csoport felvette a kapcsolatot Eszterékkel, és ezt követően folyamatosan segítette őket, amiben 

lehetett. A Kovács család pedig azóta minden évben ajándékcsomagot küld karácsonykor Eszteréknek. 

Örömmel vettük, hogy felhívásunkra több kedves olvasónk is megosztotta velünk történetét. A mostani 

számunkban Virágh Laci bácsinak, egyházközségünk világi elnökének élményét osztjuk meg olvasóinkkal. 

Továbbra is várjuk leveleiket.        Köszönettel: Szerkesztők. 
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Építő gondolatok : 

Immánuel 
„Nézzétek! A szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immánuel lesz a neve.” Ez a név azt jelenti: „Isten 

velünk van”. (Máté 1:23) 

Istennek nagyszerű terve van az életeddel, és lépésről-lépésre szeretne vezetni. Éppen ezért Isten egyik neve 

Immánuel, ami azt jelenti „Isten velünk van”. Ő szeretne bensőséges módon részese lenni az életünknek – 

szeretné, ha felismernénk a hangját és követnénk Őt. 

Valójában, olyannyira velünk akart lenni, hogy elküldte Fiát, Önmaga egy részét, hogy fizikailag is itt legyen 

a földön. Az a baba a jászolban maga Isten és Ő most is velünk van. 

Voltak időszakok az életemben, amikor nagyon közel voltam ahhoz, hogy feladjam. Azonban Isten 

hűségesen velem volt, megsegített és megtartott. Tudom, hogy Nélküle semmit sem tehetek, viszont Őbenne 

mindenem megvan ahhoz, hogy azt a bővelkedő életet élhessem, amit Krisztusban nekem ad. 

Ez rád is igaz. Megvan hozzá az erőd, hogy továbbmenj, amiatt, amit Jézus tett érted, és azért mert Isten 

veled van. 

Észrevetted már, hogy amikor Isten a szívedhez szól, akkor mindig törődéssel teszi, és mindig bátorítani 

akar? Soha nem kérdi: „Miért nem vagy olyan, mint valaki más?” vagy „Mikor viszed már valamire?” Ez 

azért van, mert Krisztusban lát téged. 

Sokan nem tudják, hogy Isten így látja őket. Amikor megbántanak, visszautasítanak vagy valami rossz dolog 

történik, lehet, hogy úgy érzed, Isten haragszik rád és nem hallgatja meg az imádat. De ez nem igaz. 

Pontosan a karácsony a legjobb bizonyíték erre. Jézus eljött. Itt élt a földön. Meghalt értünk, majd feltámadt, 

hogy valódi kapcsolatunk lehessen az Atyával. 

Az Atya feltétel nélkül szereti gyermekeit. Te az Ő különleges gyermeke vagy. Az Efezus 1:5 azt mondja, 

hogy „szeretetétől indíttatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad 

bennünket. Igen, ezt akarta, mert így tetszett neki”. Nem tudod megvásárolni, vagy kiérdemelni a szeretetét. 

Ez ajándék, és azt akarja, hogy elfogadd, mert drága vagy Neki! 

A Róma 8:35-39 szerint Isten azt akarja, hogy ezen a világon semmi ne válasszon el minket az Ő 

szeretetétől. Arra biztatlak, hogy légy elég bátor ahhoz, hogy elhidd, Jézus miattad jött el a földre és miattad 

ment keresztül mindenen földi élete során – mert drága és értékes vagy Számára. 

 

Kiszállás a taposómalomból 
Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. 

Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. 

De a tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös 

embert a hite alapján fogadja el. 

Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt, akit Isten a tetteitől függetlenül, a hite 

alapján fogad el. (Róma 4: 5-6) 

Ha éveket töltünk a cselekedeteken alapuló teljesítménykényszer taposómalmában, akkor nagyon nehéz 

kiszállni. Életstílussá válik. Hatással van a gondolatainkra, döntéseinkre, és arra, hogyan látjuk a dolgokat. 

Egyszerűen függővé válunk, és csak akkor érezzük jól magunkat, ha jól teljesítünk, és emiatt önszántunkból 

hajlandók vagyunk elviselni egy nyomorult életet. Ez egy ördögi kör: próbálkozunk, majd elbukunk; 

keményebben próbálkozunk, újra elbukunk, és így tovább. 

Isten nem akarja, hogy a cselekedeteken alapuló teljesítménykényszer taposómalmában legyünk. Azt akarja, 

hogy magunkkal kapcsolatban jó érzéseink legyenek, akár tökéletesen teljesítünk, akár nem. Nem akarja, 

hogy felfuvalkodjunk és telve legyünk büszkeséggel, de természetesen nem azért alkotott minket, hogy 

elutasítsuk magunkat. Itt jön be annak a felismerésnek a fontossága, hogy különbség van aközött akik 

vagyunk, és aközött, amit teszünk. Tudnunk kell szétválasztani a kettőt, és őszintén megvizsgálni őket. Ha 

gyengén teljesítünk, egyszerűen kifejezzük sajnálatunkat, és reméljük, legközelebb jobban sikerül. 

Dolgozhatunk azon, hogy jobbá tegyük a teljesítményünket, de nem hagyhatjuk, hogy az határozza meg az 

értékünket. 

Köszönöm Istenem, hogy utat biztosítasz számomra, hogy kiszállhassak abból a taposómalomból, hogy 

állandóan megpróbálom elnyerni az elfogadásodat a cselekedeteimmel és a teljesítményemmel. 

Megállok abban az igazságban, hogy kegyelemből, hit által Te már teljesen elfogadtál, és 

megigazítottál. Ámen. 
Joyce Meyer 
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A négy gyertya 
Négy gyertya égett az adventi koszorún. Olyan nagy 

volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, 

amit beszélgetnek.  

Az első gyertya megpislant és azt mondta:  

- Én vagyok a BÉKE. Az én lángom világít, de az 

emberek nem képesek életben tartani. 

A lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt. 

A második gyertya azt mondta: 

- Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek nem akarnak 

tudomást venni rólam, úgyhogy hiába világítok én is. 

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a 

lángot. 

A harmadik gyertya szomorúan és csendesen így szólt: 

- Én vagyok a SZERETET! Már nincs értelme, hogy 

világítsak, az emberek félretoltak és elfelejtettek. Nem 

törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. 

A lángja sisteregve aludt ki.  

Ekkor egy kisfiú lépett be a szobába. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:  

- Nektek égnetek kell! 

Elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 

- Ne félj! Ameddig én égek, addig mindig van remény. Én vagyok a REMÉNY!  

A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát és lángjával meggyújtotta a három kialudt 

gyertyát. 

A Remény lángjának soha nem szabad kialudnia. A Béke, a Hit, a Szeretet és a Remény lángját őrizni kell 

mindörökre! 

 

Párbeszéd a szeretetről 
- Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? – kérdeztem 

egyszer anyát. 

- Magról vetik – nevetett rám. 

- És honnan szerzik hozzá a magot? 

- Nem kell azt szerezni. Belőlünk, magunkból pereg. S 

megfogan a tenyér simogatásában, a szem pillantásában, 

minden ölelésben. 

- Öntözni nem is kell? 

- Dehogynem. Jó szóval.  
- Nem könnyel? 

- Ments ég!  A könny sós, és a só kimarja a kis szeretetpalánta hajtásait. 

- Hát palántázni kell a szeretetet? 

- Palántázni bizony. Elültetni még szikes talajba is. Mert ha nem terem szeretet, kihűl a föld. 

- Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről nem fűt semmi se? 

- Igen, így értem, mert emberközpontú világban élek, és emberként gondolkodom. 

- Elsősorban mi hát a szeretet? 

- Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed. 

- És mi a szeretet másodállásban? 

- Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra rakott. Szeretni mégsem 

mindig boldogság. Néha gyötrelem. 

- Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyegszövők, ha elvétik a mintát, meg sem kísérlik kijavítani a 

hibát, mert tudják, hogy csak Allah tökéletes. 

- Mégis érdemes szeretni? 

- Csak azt érdemes. 
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Ünnepi istentiszteleti alkalmak: 

 December 25 

9:30 Imaóra 

10 órakor Istentisztelet 

17 órakor Istentisztelet 

 December 26 

10 órakor Istentisztelet 

 December 27 

9:30 Imaóra 

10 órakor Istentisztelet 

 December 31 

17 órakor Istentisztelet 

 Január 1 

10 órakor Istentisztelet 

 Január 3 

9:30 Imaóra 

10 órakor Istentisztelet 

17 órakor Istentisztelet 

 Január 3-10  Allianz imahét 

 Január 17-24 Ökumenikus imahét 

 

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:  Ujvári Ferenc lelkipásztor 

Főszerkesztő:  Bánszki-Szilágyi Szilvia 

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

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

Telefon:  0620/886-1734 

Email:   safarlap@gmail.com 

Nem akadt hely 

Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 

s hogy jött, Akit évezredek óta vártak, 

mily szégyen ez – a vaksággal vert ember 

nem adott helyet az Isten Fiának! 

Ím, legelőször barmok szeme tágul 

ámulattal az égi Jövevényre, 

s egy vén istálló korhadt jászolábul 

elégült meg milliók lelki éhe. 

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, 

száz indulat zsibongó népe lakja, 

s Krisztus bolyong, az Isten hontalan! 

Feléd vezet ma szent Karácsony napja, 

s szennyes szívem szállásnak felajánlom: 

fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom! 

Bódás János 

December 5-én Télapóváró családi délutánon 

tizenhét kis gyermekkel énekeltünk, 

verseltünk, és játszottunk együtt! 

Reméljük, hogy jövőre még többen lehetünk! 

mailto:safarlap@gmail.com-ra

