
 
„A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája 

Izráel fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették.” Józs 5:12 

 

A lelki felnőttkor hálaadása 
Kérek Istentől, aztán megkapom, majd megköszönöm. Így van rendjén. Ha nem elég, vagy nem megfelelő, 

visszautalom a feladónak. Reklamálok, újat kérek Tőle. Ha mégsem adja úgy, ahogy követelem, toporzékolok, 

megharagszom rá, vagy keresek más, kedvem szerint való Istent. Csak a kívánságaimnak megfeleljen! Hogy 

nekem kell még fáradoznom, küzdenem, nélkülöznöm, szenvednem? Ebben nincs mit megköszönni Istennek, 

hiszen magamnak kellett megküzdeni mindenért.   

Sokszor gondolkodunk hasonlóan. Elállt a manna-

hullás, nincsenek fürjek, fáradsággal szerzett 

kenyér kerül csupán az asztalunkra. Az első páska 

ünnep így folytatódott az ígéret földjére lépve a 

honfoglaló Izráelnek. Alig keltek át a Jordánon, és 

állították fel Isten csodás tettének jeleként az 

emlékoszlopokat, máris új helyzetet teremtett 

számukra az Örökkévaló.  

Amikor az idei őszön hálát adunk Istenünknek, 

lehet, hogy sokan úgy érezzük, nehéz, küzdelmes, 

fáradságos hálaév van mögöttünk. Küzdöttünk a 

jövedelmünk beosztásával, vagy a munkahelyünk 

elvesztésével. Hordoztuk a betegség próbáját, vagy 

a nehéz kapcsolatok terhét. Keserű íz vegyül a 

szánkban a hálaadás édes ízével. 

Az ószövetségi nép saját hazát, saját otthont, benne szövetséget akart az élő Istennel. Megérkeztek, átléphették 

hazájuk kapuját a Jordánnál, Jerikó előtt. Isten rájuk bízza végre, ami az otthonuk lesz, erőt ad, munkát bőségesen 

és a fáradozásaikra nem fukarkodik áldását bocsátani. Végre a saját életüket vehetik kezükbe. Ezt jelentette nekik 

Kánaán földjének terméséből aratni, őrölni, kenyeret készíteni. Bizony, édes falattá vált a szájukban minden 

morzsája az új kenyérnek! 

Új szakasz kezdődött az életedben, testvér? Örömteli, szemkápráztató, ahogy látod Isten áldását életeden, javaidon, 

munkádon, szeretteid életén – teljen meg a szíved boldog örvendezéssel az Úr előtt! Küzdelmes, fájdalmas, 

veszteségekkel megterhelt időszakot látsz magad mögött – lássuk meg együtt Isten megtartó kegyelmét abban, 

mint egykor látta Jeremiás, hogy csak az Úr nagy kegyelme, hogy mindezekben megőrzött és nem hagyott 

jelenléte, vigasztaló szeretete nélkül, hogy embereket állított melléd, testvéreket a bajban.  

Most állítson egymás mellé minket is, örülni az örülőkkel, vigasztalni az arra vágyókat, egyszóval felnőni a 

hálaadásban Isten színe előtt. Aki ezt gyakorolja, megerősödik a hite, felderül a lelke és örömmel telik meg a szíve. 

Úgy, mint aki a szükség idején egy darab kenyeret talál a kamrája rejtett zugában. Már nincs baj, mert gondoskodik 

rólam, éltet az Isten. 

Munkás év van sokunk mögött. Kérges tenyér, terhektől roskadó lélek. De nem üres a kamránk, kutassuk át és 

leljük meg a Lélek által Krisztus szeretetének jeleit, amivel kísért, hordozott hűséggel, mint népét a pusztában az 

Úr. Így bizakodással, félelem nélküli hálaadással, hittel tekinthetünk a jövőbe! 

Ujvári Ferenc  
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Hálaadó nap előtti gondolatok 
„Minden körülmények között adjatok hálát Istennek, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban!” 

I.Thess. 5:18. 

Újból eltelt egy év és jó szokásunk szerint a szomszédos gyülekezetekkel együtt ismét ünnepelünk. Szép dolog ez, 

mert szeretünk ünnepelni, szeretünk örülni. Jó egymást látni, egy kicsit beszélgetni, együtt énekelni, magasztalni 

Urunkat. Ez azok számára, akik gyermekkoruktól járnak gyülekezetbe talán megszokottá vált, de sok szép emlék 

fűződik a közös alkalmakhoz. 

Amikor ezekről gondolkodtam, akkor jött elém ez az ige, ami egy kicsit más világításba helyezi a hálaadást, mint 

nagyon fontos részét hívő életünknek. Vajon elég-e, ha évente egyszer,- szerencsés esetben, a pilisi és monori 

testvérekkel együtt háromszor is- kiöntjük szívünket, hálánkat Istenünk előtt, szépen kiöltözve, ünnepelve, 

mosolyogva? 

Pál apostol szavai, felhívása kijózanítóan hatottak rám, mert arról beszél, hogy nem ez az Isten akarata, hanem, az 

hogy minden körülmények között, másik helyen pedig azt írja: „mindenkor és mindenekért” adjunk hálát! 

Isten azt akarja, hogy tudatosan fejezzük ki hálánkat minden nap. A hétköznapokban nem vagyunk mindig olyan 

helyzetben, ahol testvérek vesznek körül, ahol mindenki örül, és szépen szólunk egymáshoz, tisztelettel és 

szeretettel. Hanem benne vagyunk az élet sűrűjében, dolgozunk, küzdünk, fáradozunk. Leterhelnek dolgok, 

betegségek, problémák. Azt a lelkületet kell megnyernünk, hogy mindig oda jussunk el, hogy nem számít, mi 

történik, Isten nem szűnik meg szeretni engem. Van vagy száz dolog, amiért hálás lehetek minden körülmények 

között, még ha a körülmények rémesek is. Nem szabad, hogy a nehézségek leuralják, leterheljék szívünket, hanem 

meg kell látnunk azokat a dolgokat, amikért hálásak lehetünk és adjunk is azokért hálát. Érezni fogjuk ennek 

pozitív hatásait, mert a hálaadásban, Isten magasztalásában erő van, olyan erő, ami átlendít bennünket minden 

problémán. Ezen az idei hálaadó napon arra 

szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ne csak az 

ünnepnapon vegyük észre, hogy Isten szeret 

minket, hanem minden nap lássuk meg, hogy 

szeretete nélkül nem létezhetnénk, és ez hangolja 

fel szívünket a hálaadásra. 

Egy kedves ének kezdősora jut eszembe, ami 

buzdíthat minket a napi hálaadásban: 

„Legyen szívünk vidámsággal és hálával folyton telt, hiszen gyermekének szólít Atyánk ott a mennyben fent.” 

Czibula Zoltán 

Szívem hálája!   
Két igeverssel szeretném kezdeni bizonyságtevésemet. 

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt 

neki, emlegessétek minden csodáját!” 105 Zsoltár 1-2 

Szívemben nagyon sok hálaok van, de egyet szeretnék megosztani veletek, ami mostanában sokat foglalkoztat 

engem. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megalkotott engem, és hogy hívő családba helyezte az életem, így 

már gyermekkoromban megismerhettem az Úr Jézust, és hitre juthattam. Gyermekkoromban az Úr sok betegséget, 

és fájdalmat engedett meg az életemben, ezért sokat kellet kórházban lennem kezelések miatt. A szívem már akkor, 

gyermekként is hálás volt, mert soha nem voltam egyedül, nem voltam elcsüggedve, mert az Úr velem volt. 

Nagyon szerettem Őt, és ezt el is mondtam a kórházba a többi gyermeknek is. 

Kamaszkoromban, amikor autóbaleset ért, a lábam több helyen eltörött. Műtétek sorozata, több hónap kórházi 

kezelés várt rám. Már 2 év telt el és még mindig nem tudtam lábaimra állni (ennek nagyon sok oka volt), az 

orvosok a tolókocsit ajánlották életem további járási lehetőségeként. Akkor én 15 évesen újra bizonyságot tudtam 

tenni az én Uramról, mert elmondtam, hogy van nekem egy orvosom, aki csodát tud tenni, és a szüleimmel 

imádkoztunk tovább. Az Úr meghallgatott és több mint 2 év ágyban fekvés után újra lábra állított. Legyen áldott 

az Ő neve! Azóta eltelt 34 év és nagyon hálás vagyok ezért a 34 évért! Mai napig, minden reggel, mikor felállok 

a lábaimra, feltör szívemből a hála és magasztalom az én Uramat a szeretetéért, az erőért és a gyógyulásért! Az Úr 

tudja, hogy meddig engedi meg, hogy a lábaimon járjak, mert egyre gyengébbek, sokszor erös fájdalmakkal kell 

élnem, de elfogadom az Úr akaratát, nem csüggedek, mert érzem, hogy lélekben erősebbé tesz. Olyan jó elmondani 

az embereknek, hogy igen vannak fájdalmaim, gyengék a lábaim, de hálás vagyok, mert erős kéz tart, az én 

Istenemnek, Megváltómnak a keze! Kívánom minden olvasónak, testvérnek, családtagomnak és magamnak is, 

hogy érezzük meg minden nap az Úr megtartó, csodatevő kezét az életünkben és magasztaljuk ezért az Ő szent 

nevét. Mindig legyen ott a szívünkben a hála és mondjuk el mindenkinek, hogy milyen jó az Úrral járni!  

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” 106. Zsoltár 

Antal Ibolya  
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Hálaadó ünnepély Pilisen 
Szeptember utolsó vasárnapján tartotta a pilisi 

gyülekezet az őszi ünnepek kiemelkedő 

eseményét, a hálaadó napot. 

Már az előkészületek során is öröm volt 

megtapasztalni, hogy mennyire mélyen él 

testvéreink szívében nemcsak a hagyomány, 

hanem az igazi hála érzése is, amit, 

tanúsíthatom, fiataljaink is átéltek.   

Vasárnap reggel az imaórán, Szilágyi Csanád 

budafoki testvérünk vezetésével egybeforrt 

lélekkel adott hálát a gyülekezet imádkozó népe 

az elvett áldásokért, a családért, és a 

közösségért. 

Az Istentiszteleten Szilágyi Sándor neszmélyi lelkipásztor testvér, a nap 

vendége tolmácsolta Isten hálára buzdító üzenetét.  

A délelőtti alkalom kedves színfoltja volt, hogy Szilágyiné Mátyus Elvira 

zenetanár, lelkipásztor testvérünk felesége egy új éneket tanított meg a 

gyülekezettel, ami még sokáig csengett mindenki fülében és szívében. 

A délutáni alkalomra kibővült az ünneplők serege a monori és az 

albertirsai vendégekkel, valamint a budafoki gyülekezetből érkezett fúvós 

együttessel, akik művészi szintű játékukkal hangolták fel a jelenlevők 

szívét-lelkét, helyet készítve az igének, és a különböző szolgálatok által 

kifejezett hála érzésének. 

Soraimat Ujvári Ferenc helyi lelkipásztor testvér egy mondatával zárom, amit már a szeretetvendégség asztala 

mellett fogalmazott meg: „Józsi, én úgy érzem, hogy ez egy igazi hálaadó ünnep volt” Valóban, éljen tovább az 

őszinte hála érzése mindannyiunk szívében, ne csak egy napon, hanem egész földi életünkben! 

Szilágyi József 

Vendégségben Kazincbarcikán 
Szeptember 18-án hálaadó ünnepségen vettünk részt, Kazincbarcikán. Az 

alkalom Szabó András köszöntésével kezdődött. A körzethez varbói és 

boldvai testvérek is tartoznak, de Miskolcról is voltak néhányan. 

Az igei szolgálatot lelkipásztorunk Ujvári Ferenc testvér hirdette a Józsué 

5. részéből, amelyben rávilágított arra, hogy: 

-szüntelenül legyünk hálásak mindenért, akár naponként, vagy percenként 

-nincs olyan, hogy nem történik semmi, valami mindig van az ember 

életében 

-ha Isten gyermekévé lettél, akkor feladatod is van 

-hálát adunk az elmúlt dolgokért, a jelenért és azért, ami még vár ránk, 

Isten gondviseléséért és csodatetteiért 

Az igehirdetés után lelkipásztorunk felesége Anikó számolt be a Magyar 

Baptista Nőszövetség keretein belül végzett munkájának egy részéről, 

amit képekkel is színesített. A beszámoló számomra legfontosabb 

üzenete, hogy céljuk, hogy békekövetté váljon minden nő! 

A délelőtti alkalom után közös ebéd következett, ahol sok finomsággal 

kedveskedtek a helyi nőtestvérek. 

A kora délután kezdődő alkalmat ismét Ujvári testvér szolgálatával 

kezdtük, ahol Pál Efézusiakhoz írt levelének 5. részéből idézett, ahol a 

hálaoltár volt a fő gondolat.   

Ez után szolgálatok következtek, amelyben kicsik és nagyok, gyermekek 

és idősebbek, helyi és vendég testvérek egyaránt részt vettek. 

Zenei szolgálatok, versek és bizonyságtételek hangzottak Urunk 

dicsőségére! 

Érdekesség: Ferenc testvérünk és felesége kicsit ˝HAZAJÖTT˝, mert az 

is elhangzott, hogy lelkészi szolgálatát itt kezdte 26 évvel ezelőtt és 5 

szép évig szolgáltak ezen a helyen. 

Zeffer Orsolya 
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Csontos Ádám bemutatása 
Egy évvel ezelőtt Mariann és Gábor esküvőjéről írhattam le az élményeimet, most 

ismét nagy örömmel írhatom le ezeket a sorokat. Szép, meleg, napsütéses 

vasárnapon 2016.szeptember 11-én került sor Csontos Ádám családunk legkisebb 

tagjának bemutatására. Ujvári Ferenc gyülekezetünk lelkipásztora felolvasta 

Mózes első könyve 2. rész 4. versétől a 9. versig, a teremtés történetének egy 

részletét. Köszöntésében elmondta, mit is jelent az Ádám név, az első ember, Isten 

alkotása, a földporából teremtetett. A teremtés csodája 

mikor Isten gyermeket ad az embernek. Mikor 

megszületik a kisbaba nagyon fontos az első 

lélegzetvétel, ahogy az ige is mondja Isten az élet lelkét 

lehelte belé, ettől lesz az ember valóban emberré. Ezután gyülekezetünk apraja-nagyja 

köszöntötte egy rövidke énekkel a kis csöppséget, majd Süveges Zsolt a bibliaköri 

tanítók nevében szólt pár szót.  

Hálásak vagyunk ezért a szép alkalomért, hogy együtt örülhettünk, hálát adhattunk a 

gyülekezettel és a kibővült családdal ezért a kicsiny kis életért. Különösen hálás vagyok 

azért, hogy az üknagymama is megélhette Ádám születését, valamint hogy én is 

nagynéni lehetek és láthatom, hogyan fejlődik napról napra ez a csöppnyi élet. Kívánom 

továbbra is Isten áldását nővérem és családja életére, a nagycsaládunk életére és a 

gyülekezet minden családjának életére. 

Czibula Adrienn 

Pilisiek látogatása Felsőpetényben 
Szeptember első vasárnapján tett eleget a pilisi gyülekezet szolgáló csoportja a felsőpetényi gyülekezet 

meghívásának.   

Már kora reggel az indulásnál jó volt megtapasztalni a 

pilisiek jókedvű, szolgálatra kész, pozitív hozzáállását. 

Benépesítettük az egyik nagyáruház parkolóját és végül 10 

autóval közel 40-en indulhattunk. 

Odaérkezésünket követően, a szeretetteljes fogadtatás után 

imára való buzdítással kezdtük közös alkalmunkat, amiben 

Vincze Dezső testvér volt a segítségünkre, fő imatárgyként 

kiemelve, hogy ne legyünk a meghátrálás emberei. Az 

imádság után Szilágyi József testvér vette át a szót, aki egy 

pilisi gyülekezetről szóló fényképes bemutatóval kezdte a 

délelőtti Istentiszteletet, majd igehirdetésében, az Úrban való teljes bizalomra 

buzdított. 

Ezután úrvacsorához járult a két gyülekezet testvérisége, majd közös ebéd 

következett, ahol a dúsan terített asztalok mellett megtapasztalhattuk a helyiek 

ilyen irányú vendégszeretetét is. 

Délutáni alkalmunkon is mi szolgálhattunk, kezdve a gyermekekkel, ezt 

követően több bizonyságtétellel és karénekekkel, melyekkel az összevont 

felsőpetényi-pilisi énekkar tette hathatóssá Istenünk üzenetét, ami az igehirdetés 

által is szólt felénk, lelkipásztorunk Ujvári Ferenc testvér szavai nyomán. 

Az együtt töltött nap 

végén házigazdaként 

Tenkely Béla helyi 

lelkipásztor testvér 

foglalta össze mindazt 

a sok áldást, amiben 

részünk lehetett, és 

amit az esti szeretetvendégségen is megtapasztalhattunk.   

A lélekemelő találkozás után, hazafelé az jutott eszembe, 

hogy milyen jó is lesz majd egykor az égi honban, ahol 

már nem kell elválnunk egymástól soha, hanem együtt 

magasztalhatjuk mennyei Atyánkat örök békességben és 

boldogságban. 

Szilágyi József 

  



SÁFÁR 5 2016. OKTÓBER 

Révfülöp, gyülekezeti csendes napok 
Nagyon vártam a nyári szabadságnak azt az időszakát, 

amikor megláthatom újra a Balatont. A tengerre való 

utazást sem vártam volna, ennyire, mert a Balaton látványa 

gyermekkori emlékeket idéz. Az itteni ízek, illatok 

számomra nem vetekszenek egyéb nyaralóhelyjel. 

Egyénileg utaztunk, az autópályán szakadó esőben. 

Néhány család töltötte itt a hetet az albertirsai, pilisi és 

csömöri gyülekezetből. Jó volt látni több generáció 

szeretetteljes együttlétét. A kicsik egy nap elteltével 

biztosan eligazodtak az épületben, míg mi felnőttek eleinte 

kerestük a megfelelő irányt.  

Az első esti áhítaton Péter első leveléből olvasott fel egy szakaszt Pásztorunk. Rákosi Dávid kísérte éneklésünket 

gitárral. A legkisebbek is részt vettek alkalmunkon. Másnap reggel csepergő esőre ébredtünk, de később kisütött 

a nap meleg idő lett. A reggeli áhítat után megbeszéltük a hétre tervezhető programokat. 

A csendes hét egy-két napján, szerencsére csak a késő délutáni időben meg kellett szakítanunk a fürdőzést 

viharjelzés miatt. Szigorúan kiparancsoltak minket a vízből. 26-án, kedden Szilágyi József testvérünk köszöntötte 

a közösségünk Anna és Anikó nevű hölgyeit. Tréfáján is derültünk, miszerint tájékoztatta, a virágárust, hogy 

többen fognak még jönni közülünk virágért. Ezen a napon, mindenki szabadon választott magának programot. 

Volt, aki a révfülöpi kilátóhoz gyalogolt el, vagy hajókirándulásra ment, többen strandoltunk. A szabadon 

választott program ellenére, szemmel tartottuk egymást. Este összetalálkozva mondogattuk „mi strandoltunk”, „mi 

is, de nem láttunk titeket”. Számomra a harmadik napon derült ki, hogy legalább három strand van, a révfülöpi 

partszakaszon. Csütörtökön reggel, Czibula András, Rákosi Dávid és Bánszki Péter kerékpárral, kirándulásra 

mentek mi pedig együtt Badacsonyba utaztuk vonattal. A pályaudvartól nem messze a gyerekek elektromos pályán 

futó kis autókban ülhettek bele. A boldog gyerekekkel együtt örültek a szülők és nagyszülők. A kicsikkel érkezők 

itt töltötték szabadidejüket, mi tovább mentünk fel a badacsonyi hegytető irányába. Friss forrásvízzel enyhítettük 

szomjunkat. Délben egy Balatonra néző vendéglőben ebédeltünk és megkóstoltuk a híres badacsonyi bort. 

Visszafelé igen szednünk kellett a lábunkat, hogy a hazafelé menő vonatot elérjük. Másnap több, kevesebb izomláz 

jelezte a hegymászás emlékeit. Az utolsó egy- két napban kihasználtuk a jó időt, sokat fürödtünk, fagyiztunk. 

Esténként jó volt megpihenni Jézus lábánál testvéri közösségben. Péter levelét tanulmányozva, kötetlen 

beszélgetés formájában mondtuk el egymásnak gondolatainkat az igével kapcsolatban. Ezúton szeretnénk 

megköszönni, kedves Pásztorunknak, Ferencnek, és feleségének Anikónak, hogy keretet adtak, és mederben 

tartották beszélgetéseinket. 

Nagy Katalin 

Orgonahangverseny a Balaton körül.   
Sokat olvasom a SÁFÁR lapot itt a Balaton északi partján, Paloznakon, ahol a 

férjemmel élünk. A SÁFÁR-ból tudomást szerzek az irsai gyülekezet életéről, 

eseményeiről. Most én szeretnék megosztani egy örömteli eseményt a 

testvérekkel. A 490 lakost számláló kis településünk lapjában, a PALOZNAKI 

HÍRMONDÓ-ban olvastam, hogy az 1000 éves Katolikus Templomban aug.12-

én este orgonaestet ad Tóka Szabolcs orgonaművész, Kiss Rózsa énekművész 

közreműködésével. Meglepetésnek szántuk, hogy mi albertirsai kötődésűek, 

Prazsák család és a jelenleg is Albertirsán élő két unokahúgommal, Bodáné Ildi 

és Boldizsárné Mártival együtt elmegyünk a hangversenyre. Meglepetésünk 

sikerült, Szabolcs nagyon megörült és valóban meglepődött, hogy ilyen távoli 

helyen is találkozhat irsai testvérekkel. Kiss Rózsa is megörült, hogy testvérekkel 

találkozhatott. A csodálatos akusztikájú 

templomban lélekemelő élményt nyújtott az Urat dicsőítő művek 

meghallgatása. Az egy órán át tartó hangverseny keretén belül 

elhangzottak: - G.F.Händel: Ária a Messiás c. oratóriumból, - Gárdonyi 

Zoltán: 108. Zsoltár, - P. Mascagni: Ave Maria, - C.Frank: Panis 

Angelicus és még más zeneszerzők remekművei is. Befejezésül, Kiss 

Rózsa - J. Rutter: Ároni Áldás - eléneklésével tette fel a koronát az estre, 

amit szűnni nem akaró tapssal köszönt meg a hallgatóság. Szabolcs az 

égre mutatott: ISTENÉ A DICSŐSÉG! 

Prazsák Lászlóné  
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Közel a segítség 
Szeretnék elmesélni egy kis történetet, amit nemrégen éltem át. Mostanában sokat szoktam gyalogolni, ami úgy 

érzem jót tesz a testnek és a léleknek egyaránt. Ha lehetséges, szívesebben megyek földúton, mint aszfalton. 

Csendes, nyugodt környék amerre menni szoktam. Útközben szeretem hallgatni az erdőben az állatok hangjait. 

Különböző madarak énekét, tücskök ciripelését. Most még több helyen virítanak a mezei virágok és kedves zene 

a reájuk szálló méhecskék zümmögése. Az egyik utamon különös élményben volt részem. Mellém szegődött egy 

kutya (kuvasz és komondor keverék). Békésen ballagtunk egymás mellett. A bokrok közül váratlanul elénk toppant 

egy mindenre elszánt haragos kutya. Rögtön támadásba is lendült. Megtorpantam és hirtelen nem tudtam, hogy 

mitévő legyek. Szinte fel sem fogtam ezt az új történést, mert gondolataim egészen máshol jártak. Az én ismeretlen 

„kisérőm” rögtön reagált és elém ugrott. Távol tartotta tőlem a támadót, nem engedte, hogy bántson engem. 

Megvédett! Végül el is kergette. Még soha nem éltem át ilyet. Amikor felocsúdtam, nagyon hálás voltam az Úrnak, 

hogy a támadó kutya nem cakkozta ki a ruhámat és a bőrömet. 

Amikor helyre állt a rend, eszembe jutott, hogy a védelmező kutya csupán eszköz volt az Úr kezében, mert a 

lelkem ellensége ugyanígy támad. Hirtelen, váratlanul, nagy hanggal, mint ordító oroszlán jön, hogy 

szétszaggasson. Vele szemben teljesen vesztes lennék, ha a magam erejében, ügyességében bíznék. De van egy jó 

hír! Nem vagyok egyedül! Egy kedves ének bizonyságot tesz erről: „Velem jár Jézusom, bármikor hívhatom, 

számíthat mindig rá gyermeke.” Ha Jézus Krisztus gyermeke vagyok, elfogadom az Ő váltsághalálát és 

feltámadását! Ez a csodás bizonyosság az enyém! Amikor azt érzem, és tudom, hogy olyan kisérőm van, akinek 

hatalma mindenek fölött való, nem szabad félnem. Nem uralkodhat életem felett a félelem. Megijedhetek talán, le 

is dermedhetek, de nem szoríthatja össze a szívemet, gondolataimat vasmarokkal! Reményteljes hittel és 

bizalommal kell felnéznem rá, s így várhatom az Ő szabadítását, mert jön a segítség! Már úton van! 

Kedves Felebarátom!  

Te honnan várod a segítséget? Kiben vagy miben bízol? 

„Szeretlek Uram, erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram 

és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, 

pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” Zsolt. 18: 2-

3 

Süveges Ágnes 

A szeretet rendje 
Egy indiai szerzetes egy patak partján imádkozott. Ahogy felnyitotta a szemét, meglátott egy skorpiót, ami a nagy 

kavicsok között haladva hátára fordult, kapálódzott, nem tudott továbbmenni. Megsajnálta, talpára segítette, ám 

az állat megfordult és belé mart. A szerzetes újból imádkozni kezdett, de amikor a szemét kinyitotta, a skorpiót 

újra a hátára fordulva, kínlódva találta. Megint segített rajta, de az állat megint megmarta. A szerzetes feljajdult 

fájdalmában. Harmadszor is megismétlődött ugyanez, akkorra már könnyek szöktek a szerzetes szemébe a 

fájdalomtól. Nem messze ott állt egy parasztember, aki látta mindazt, ami történt. Odament a szerzeteshez és 

megkérdezte: – Miért segíted ezt a hálátlan állatot? Háromszor segítettél rajta, és az háromszor beléd mart. A 

szerzetes elmosolyodott és azt felelte: – Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy 

irgalmazzak. Az a természetünk, hogy szeressünk és irgalmazzunk. Ez a világ végtelen jóságból és szépségből lett, 

ami ott ragyog a napban, az égen futó felhőkben, a kisgyerekek nevetésében és az öregember ráncai között. Ebből 

a szeretetből lettünk. Akkor szép az ember élete, ha engedi magán átáradni ezt a végtelen jóságot. Nem kell 

kérdeznünk, hogy mi- ért szeressünk. Szeretni természetes, mint ahogyan természetes, hogy az anya öleli a 

gyermekét. A gonoszság az, ami logikátlan, és igazából megmagyarázhatatlan. A gonoszság titka, amely előtt néha 

döbbenettel, értetlenül állunk, és kérdezzük: ezt miért kellett? A szeretet által válik az ember egésszé, a szeretet 

által teljesedik ki. Ha tud egész szívvel, teljes erővel szeretni, akkor valósíthatja meg az életét. „…aki pedig elveszti 

az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.”(Mk 8,35) Aki viszont gyűlöl, aki harácsol, aki mást le akar 

tiporni, az eltorzul, az saját maga kicsinyes torzképévé válik. Így van ez nemcsak az egyén, hanem a népek életében 

is. Az önzetlenség, az egymásért érzett felelősség naggyá tesz egy népet, a szeretet természetes rendjével 

ajándékozza meg. 

Forrás: Internet 
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Eseménynaptár: 
November 6  Baptista Nők Világimanapja 

November 12  Tessedik kórustalálkozó 

November 12-13 Hitmélyítő-Evangélizáció Pilisen.  

Vendég: Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor és 

felesége 

 

 

Kedves Testvérek! 
Istentiszteleti alkalmainkon készített videó felvételek az alábbi módon 

tekinthetőek meg az interneten: 

A www.youtube.com internetes cím beírása után a youtube keresési 

üres mezőbe az alábbi szavakat kell beírni: 

albertirsai baptista gyülekezet, majd entert nyomni. 

Itt az imaház fényképével ellátott találatra kell kattintani, melynél 

szerepel a „csatorna” felirat, ezáltal látható az összes elérhető videó. 

Ezt az oldalt a böngészőben be lehet tenni a kedvencek közé, így legközelebb 

egy kattintással bármikor elérhetővé válnak a videók. 

Gmail e-mail címmel rendelkező testvéreknek lehetősége van feliratkozni a 

csatornára, ha megnyomják a feliratkozás gombot. 

Istentiszteleti alkalmainkon készített hangfelvételek is elérhetőek 

(letölthetőek) 2015 januárjától mp3 formátumban. 

A fentieken kívül lehetőség van arra is, hogy a kívánt hang/videó felvétel 

hordozható adathordozóra (CD/DVD/pendrive) kerüljön. (A gyülekezeti 

hangfelvételek 2003-as évtől rögzítésre-tárolásra kerültek melyek elérhetőek) 

Szükség esetén szívesen segítek. 

Tisztelettel: Czibula András 

 

 

 

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

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:  Ujvári Ferenc lelkipásztor 

Főszerkesztő:  Bánszki-Szilágyi Szilvia 

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

Telefon:  0620/886-1734 

Email:   safarlap@gmail.com 

Ősz 

Uram, búcsúzik az élet, 

mert a gyümölcsök megértek, 

meleg nyárnak vége lett. 

Elszáll a vándormadár is, 

és megborzong a virág is. 

Hullanak a levelek 

aranyszínű szemfödélnek. 

Egyre csendesebb az ének. 

De borongós ég alatt 

most az őszért áldalak. 

 

Üzensz sárguló levélen, 

és elémírod az égen 

vándormadarak jelét, 

hogy mélyen szívembe rejtsem, 

vándorvoltom ne felejtsem, 

vándoroljak Tefeléd. 

Mind korábban itt az este. 

Megért a szőlő gerezdje. 

Hadd mondjak, Uram, neked, 

mindezért dícséretet. 

 

Köszönetet a ködért is, 

a lehulló levélért is, 

minden gyümölcsért a fán. 

Röptéért vándormadárnak. 

Hirdessétek, könnyű szárnyak, 

hogy van melegebb hazám! 

Át a ködön, át az éjen 

édes zengéssel kísérjen 

dérbelepte réteken 

őszi hálaénekem! 

Túrmezei Erzsébet 

http://www.youtube.com/
mailto:safarlap@gmail.com

