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

A jeges szél fagyos esőcseppeket csapkod a dermedt faágakhoz. Pedig tavasz van, március közepe, rügyek 

pattannak, virágok bomlanak ki s a tél halálos marása fogadja őket?  

Ez a szél azért böjti szél már. Szeszélyes, sokszor fagyos, de a kikelet hírnöke. Azt harsogja szilajon a didergő 

világnak: ne féljetek, győz a tavasz a tél fölött! 

Húsvétra várunk mi is, hogy a feltámadt Krisztus győzelmét hirdesse a bűnös világnak, halál és pokol felett. 

Mert egyre csak zúg a világ szellemének üvöltő orkánja, megdermeszt tiszta szeretetet emberek között, 

házasságban, családban, elsodor gyenge hitet, szétszór közösségeket, tördeli a feltámadás reménységének 

bimbózó ágait! 

„Ámde Krisztus feltámadt a 

halottak közül, mint az elhunytak 

zsengéje.” 1Kor 15,20 

Ez a hívők diadalmas 

bizonyossága, amely 

feltartóztathatatlanul hirdeti az 

Isten országának győzelmét, ahogy 

a zúgó böjti szél a kikelet 

érkezését. Nekünk a legdrágább 

kincsünk, mégse veheti el senki 

tőlünk, örömmel hirdetjük, 

megosztjuk ezt minden hitre vágyó 

emberrel! 

Testvér! Mi tölti be szívedet, 

gondolataidat, életedet? A világ kavargó forgószele ragad magával, sodor egyre, szédítő sodrással sötét, 

homályos, vészterhes jövő felé? Ne add át magad ennek! Te Krisztusé vagy, aki hitet tettél mellette, 

megváltott gyermeke, akinek ő tartja kezében a sorsát, az üdvösség örököse, az örök élet boldog 

letéteményese.  

Amikor a kötekedő, csípős szél megcibálja kabátunkat, sapkánkat, erősen markoljuk, hogy el ne vegye tőlünk 

azt, ami védi testünket. A Krisztus feltámadásának bizonyossága hitünk erős védelmezője, ezért ragadjuk meg 

teljes szívvel és tartsuk meg a feltámadás reménységét! 

Egy napon én is, te is elmegyünk a minden élők útján. Elsodor a halál szele? Nem! A feltámadt Krisztus emel 

fel magához, és viszi át örök országába minden megváltott gyermekét, hogy letörölje könnyeinket, 

megdicsőült testet adjon, beragyogja örök ragyogásával életünket, azt a létet, amit egyedül Ő készített a benne 

hívőknek. 

Ezen a húsvéton, ha feltámad a szél, ha vészterhes felhőkkel borítja életed egét, vagy most ragyogóan, 

gondtalanul süt rád az élet napja, tudd és ragadd meg teljes hittel a feltámadott Krisztus Jézust! Ő az első 

zsenge az életre, te követed őt. Mindannyian kövessük Urunkat, mert feltámadt és él, örökkön örökké, és mi 

ővele! 

Áldott nagyheti ünneplést kívánok minden kedves olvasónak Krisztus feltámadásának bizonyosságával! 

Ujvári Ferenc 
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Tiszta tavasz 
Gyönyörűen pirkad a hajnal. A Nap korán ébred, 

ahogy haladunk az esztendő sűrűjébe. A fagy 

megengedett, az ibolya, hóvirág, sáfrány szinte lassan 

el is nyílik. A barkaágak bolyhos virágai és a fák 

pattanó rügyei mind az életről dalolnak.  

Olyan különös átgondolnunk, hogy keresztyén 

ünnepeink az adott évszakokban hogyan csengnek 

össze a természet ritmusával, mindig reményt és életet, 

változást hirdetve. Karácsonykor, legalábbis a mi 

négyévszakos rendünkben, Jézus Krisztus 

földrejöttével a sűrű sötét és hideg napok fénnyel, 

melegséggel telnek meg. Tavasszal, amikor a 

természet virágba borul, az új élet sarjad, akkor a 

feltámadás ünnepével az életért adhatunk hálát. S nyár 

elején a tüzes lángnyelvek, a pünkösd hírnökei töltenek fel bennünket dinamizmussal, cselekvéssel. Ősszel 

pedig a hálaadás tölti el szívünket, hiszen minden ellenére, Isten hű az ígéreteihez, "Amíg csak föld lesz, nem 

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

Amikor eljött Jézus Krisztus szolgálatának a csúcspontja, a három gazdag esztendő után, Jeruzsálem 

felbolydult. Olyan dolog történt, mint még eddig előtte soha, habár sokszor vonult tömeg Jézus Krisztus után. 

Maga a Mester is másként beszélt. Az üzenete, mint jelszó hangzik fel. „Mondjátok meg Sion leányainak: 

Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján.” (Mt 21)  

S kedves, gyönyörű ünneplés kezdődik. Minden úgy, ahogy annak történnie kell! Hódolat, dicséret, hozsánna, 

mert "méltó a Bárány". Sion leánya, azaz Jeruzsálem, a nép, aki megváltásért eped, még nem is tudja, nem 

érti, mi ez. Csak a tömegpszichózis ragadja magával az ünneplő sokaságot, vagy mégis egy pillanatra 

felragyog az értelemben a felismerés? Bárhogy legyen is, a prófécia beteljesül. Jézus Krisztus bevonul 

Jeruzsálembe, hogy majd a "gabonamag" elhalva termést hozzon, életet adjon.  

Hogy újul meg az életünk a virágvasárnapi és húsvéti életörömben? Megcsináljuk a szokásos tavaszi 

nagytakarításunkat, előkészítjük kertjeinket, ruhatárunkat? Ettől frissek leszünk, jól érezzük magunkat, s 

elmondjuk, megtettük, amit nekünk kell. Még esetleg az étkezésünkbe is beiktatunk egy kis böjtöt, így a 

testünk-lelkünk is felfrissül. Akkor hát minden rendben?  

Legyek ünneprontó? Nem szeretnék, hiszen való 

igaz, minden felfrissül, a tavaszban tombol az új 

élet, a kedvünk is kivirágosodik. S miért ne? 

Ahogyan a virágvasárnapi tömeg hozsannázását 

elfogadta az Úr Jézus, úgy fogadja el a mi 

tavaszi örömünket is. Nem hallgattatta el őket, 

hogy "mire ez a nagy ujjongás, két nap múlva 

ugyanígy, ti, mind együtt, „feszítsd meg”-et 

fogtok kiáltani!"   

Nekünk is komolyan veszi minden újrakezdési 

elhatározásunkat. Ő komolyan vesz. Esélyt ad. 

És én? Komolyan tudom venni az 

elhatározásaimat? Hozzon ez a tavasz igazi 

felfrissülést! Ne csak külsőségekben, hanem 

teljesen, mindenben, kint - bent, az otthonomban, megújult kapcsolatokat, szeretetet; a lelkemben, tisztaságot, 

kitakarítva, kiszellőztetve onnan a megáporodott levegőt, megromlott, elromlott cselekedeteket megjavítva, 

helyreállítva. Megbetegedett testem-lelkem benne nyerjen új erőt, gyógyulást, kegyelmet. Kérjem az 

újjászületés csodáját a feltámadt Jézus Krisztustól. S tudjuk jól, hű és igaz az Isten, aki megbocsájtja 

bűneinket, s megtisztítja életünket.  

Legyen nagytakarításunk alapja, váljon erőforrásunkká a következő ige: 

"Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel 

inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. (Zsid 9,14.)  

Ujváriné Szabó Anikó  
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Mit jelent nekem a Húsvét?   
 

Húsvét, feltámadás, üdvösség. 

Ezek minden istenfélő 

embernek fontosak, s az 

ünnep, melyen Krisztus 

váltságát köszönjük meg, a 

legfontosabb ünnep a 

keresztyénség számára. Hívő 

családban felnőve számtalan 

húsvéti istentiszteleten vettem 

részt. Már gyermekkoromban 

ismertem a húsvéti történeteket. 

Felnőtt korban ez az ünnep új jelentőséget nyer. 

Rádöbbentem, hogy Húsvét a keresztyénség legnagyobb 

ünnepe! Karácsony is csak Húsvétra nézve nyerte el 

fontosságát számomra. Mert az valóban nagy és jelentős 

esemény, hogy a Mindenható Teremtő maga vette kezébe 

bűneink elrendezését, s feladva a mennyei dicsőséget, 

emberi formában jött közénk. Azt is tudta, hogy mi - 

éppen bűnös voltunk miatt - képtelenek vagyunk a 

maradéktalanul tiszta életre, ezért vállalta értünk a 

legnagyobb áldozatot, vagyis, hogy magára véve 

bűneinket, elszenvedi a bűn büntetését, a halált, hogy 

nekünk életünk lehessen.  

Vajon fel tudjuk-e fogni, mit is jelentett ez? Micsoda 

hatalmas áldozat volt ez? Ilyet csak az tehet, aki nagyon 

szeret. 

Az emberek rettegnek a haláltól, az elmúlástól. Rettegnek 

attól, hogy a földi élettel mindennek vége. De ez nem igaz, 

és sokan erről nem tudnak! Éppen ezért a hívő 

embereknek nagyon komolyan kell venniük Jézus Krisztus 

parancsát, amikor azt mondta: "Jézus hozzájuk lépett, és 

így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és 

földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden 

népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 

mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek 

vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28: 18-20).  

Igen, a mi felelősségünk, ha emberek a kárhozatra jutnak, 

mert nem hallottak a megváltásról, a bűnbocsánatról, és az 

örök élet lehetőségéről. Pontosabban az örök üdvösség 

lehetőségéről. Nincs tehát félni valónk, mert Jézus Krisztus feltámadásával legyőzte a világot, és 

annak jelenlegi urát, a Halált! 

Végül egy nagyon fontos üzenet, amit szívünkbe kell vésnünk: 

"Jézus ekkor ezt mondta neki:"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, 

él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. "(Jn 11: 25-26) 

Bánszki-Szilágyi Szilvia  

Húsvéti csend 

Lelkem, dalolj a húsvét öröméről! 

Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely 

fentről hozott kristályos-tiszta hangja, 

mint a hóvirágok fehér harangja. 

Legyen dalodban élet és erő… 

fakadó rügyek, fesledő virágok: 

a tavasz, mely meggyőzte a világot. 

Legyen benne ragyogó diadallal 

a hosszú éjszakát elűző hajnal! 

Az a mosolygó, bíborfényű reggel, 

melyben a sírban hasztalan keresték 

gyászt illatozó, könnyes kenetekkel 

a Názáreti Jézus drága testét, 

mert élt, előttük feltámadva járt. 

Visszhangozd szívük ujjongó szavát. 

Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének! 

Lelkem, adj hangot húsvét örömének! 

Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta, 

mint mikor az ég harmatkönnyét issza 

minden fűszál még… és hiába kérem: 

ösvényein ott jár az élő Mester 

feltámadottan, tündöklő-fehéren, 

bűn és halál felett vett diadallal. 

Ujjongó lelkem lépteire hallgat 

és ezt a csendet hogy zavarná dallal?! 

Túrmezei Erzsébet 
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Női Imanap Pilisen 
Mint minden évben, az idén is együtt ünnepeltük pilisi keresztény gyülekezetekhez 

tartozó nőtestvérek az ökumenikus női imanapot március negyedikén. Ezúttal a 

helyszín az evangélikus gyülekezeti terem volt, a tematikát pedig a kubai 

nőtestvérek adták.   

Igei mottójuk: „Fogadjátok magatokhoz a gyermekeket, mert ezzel engem 

fogadtok be” 

Egy képpel is illusztrálták témájukat, ami két egymásba fonódó kezet ábrázolt, egy 

idős asszonyét és egy kis gyermekét. 

Az alkalom igeszólója lelkipásztornénk , Ujváriné Szabó Anikó volt, aki kiemelte 

a képből áradó gyermeki bizalmat és felelősségünket a gyermekek iránt. 

Szólt a kubai nők sanyarú fizikai életkörülményeiről, vallásgyakorlásuk 

nehézségeiről és az ottani nőtestvérek kérésének megfelelően imára buzdított az 

erőszakot elszenvedőkért, valamint a mélyszegénységben élőkért. 

Az est közös énekei is kubai ihletésűek voltak, egy kicsit belekóstolhattunk ezáltal a karibi térség 

dallamvilágába is. 

A kóstolás azonban itt még nem ért véget, mert az együttlétünket követő szeretetvendégség alapanyagai is 

erről a tájról származtak. 

Jó volt megtapasztalni ismét a testvéri közösség áldásait, és jó volt egy kicsit baptistának is lenni, hallván azt a 

sok elismerő szót, amit „új papnénkról” szóltak testvéregyházainkhoz tartozó nőtestvéreink, akikkel aztán 

együtt adtunk hálát, hogy ma is közelebb kerülhettünk egymáshoz és Istenünkhöz. 

Szilágyi Renáta 

Ökumenikus Női Imanap Albertirsán 
Áldott hétvégét tölthettünk együtt 2016. március 5-6-án, melyről nem lehet úgy beszélni, hogy ne maradjon ki 

semmi. 

Szombaton az alberti evangélikus imateremben ökumenikus női világ imanapon vehettem részt. Ahol a kubai 

nőtestvérek életébe kaphattunk betekintést.  

Két szlovák hölgy vendégünk volt, Ruth Madarova, a szlovák Nőszövetség elnöke, Poprádról, és Judita 

Kolarik, a Nőszövetség tagja, Pozsonyból. Az alkalom alapgondolata „Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Márk 10:14 

Judita Kolarik az igevers első részéről beszélt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket.” Két fontos 

gondolatot emelt ki, melyből az első: miért is volt fontos Jézusnak a gyerekekre is időt szánni. Már a gyerekek 

is kifejezik az érzéseiket, érzelmeiket, amit mi felismerünk és megértünk, reagálunk rájuk. Viszont ők is 

megérzik a mi érzelmi állapotunkat, mely hatással van rájuk. A gyerekek hasonlóan viselkednek, mint egy 

tükör. Ha mi szeretetet sugárzunk feléjük, akkor ők is ezt vetítik vissza ránk és környezetükre. Az ilyen 

környezetben felnőtt gyerekek, nyugodt, kiegyensúlyozott személyiséggé válnak. Ezért fontos az együtt töltött 

idő a gyerekekkel, amit nem mindegy hogyan tesszük, mert nagy hatással vagyunk a további életükre.  

A második fő gondolat az apa és a gyermek együtt töltött idejének fontossága volt. A lányok önérzete, és 

önmaguk tisztelete egyenesen összefügg az apjukkal való kapcsolatukkal. Később az összes férfit az „apján” 

keresztül fogja látni. Minden lány lelkében különleges hely van fenntartva az apa számára. A fiúk számára is 

fontos az apa. Például az apai ölelés az elismerést és a dicséretet jelenti részükre. Ez a legjobb alapja a 

biztonságnak és a védelemnek számukra. Láthattuk, hogy az apa szerepe a gyerek életében mennyire fontos, 

ezért is nagy tragédia, hogy a most született gyerekek 34 %-a apa nélkül nő fel. Sajnos szülőként 

szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek és sok hiányosságunk van ezen a téren. Elmondta, az Ő 

kapcsolata sem volt mindig tökéletes az édesapjával. Viszont csak most felnőttként érthette meg, hogy nem 

ennek a kapcsoltnak kell meghatároznia az „én” értékét. Keresztyénként sokkal fontosabb, hogy ki vagyok 

„én” a Krisztusban. Gyülekezeteinkben megszokott, hogy a kisgyermekeket a templomba visszük, és imában 

kérünk áldást rájuk. Elhozzuk őket Jézus Krisztushoz. Számomra ez annak a jele, hogy meg szeretnénk nekik 
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tanítani, példát mutatni, milyen legyen a kapcsolatuk az élő Istennel, aki szerető apa, atyánk, aki betölti 

minden szükségletünket. 

Ruth Madarova beszélt az igevers másik részéről „mert ilyeneké a mennyeknek országa.” Minden nőnek 

megvan a saját „királysága”, ahol a legtöbb időt tölti. Ide el tud menekülni a problémák elől, ahol mindig 

boldognak érezheti magát. Sokak számára ez lehet a kert, a konyha vagy akár a könyvtár ahol a könyvekbe 

menekülhet. Ezek jó dolgok és ilyenkor könnyű megfeledkezni a gondokról, nehézségekről. Viszont az Isten 

királysága, országa ennél több. Nem problémáktól való menekülés, azok megoldása, letevése. Ezt a 

gondolatot a Róma 14:17 ige alapján jobban körbe járhattuk. 
”
Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, 

hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.” Ez nem azt jelenti, hogy ezt csak a menyben kapjuk 

meg, miután meghaltunk. Ez már a jelen életünkben a miénk lehet, ha Krisztus Úr a szívünkben, aki erősebb 

minden sötétségnél és ezért az igazság, békesség és öröm lehet az életünkben, melyekről hallhattunk 

bővebben is. Először az igazságról, mely felszabadít még akkor is, ha követünk el bűnöket, botlásokat 

melyekkel a sátán jogosan vádol bennünket. De ezeket megvallva Jézusnak, bűnbocsánatot nyerünk, ezért 

ahogy a Róma 8:1-ben olvashatjuk: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a 

Krisztus Jézusban vannak.” Következőkben a békességről hallhattunk, melyet könnyen elvesz az embertől a 

megannyi nyugtalanság, konfliktus, nézeteltérés, bűntudat, bizonytalanság, stb. Azonban ezeket tudnunk kell 

minden nap lerakni Isten elé, aki cserében az Ő békességét adja nekünk. Az Isten békessége, a mi jutalmunk. 

Ha behívod Jézust a szívedbe, akkor az Ő békessége tölti be az életed minden területét. Végül az örömről 

hallhattunk. Minden nap találjuk meg a mi örömünket. „Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és 

örüljünk ezen!” Zsoltárok 118:24.  

 

Vasárnap: családi nap 

Az igei üzenetet Judita Kolarik, a szlovák Nőszövetség tagja 

osztotta meg velünk, melyet Ujváriné Szabó Anikó 

tolmácsolásával érthettünk meg. 

A téma: szolgáljunk szeretettel, melyhez az alapige a János 1. 

levele 3, 17-18 „Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, 

hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, 

abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval 

szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.“ 

Az akkori egyházüldözés miatt sok keresztyén alkalmazkodott a 

világi értékekhez. Azaz elhanyagolták a tanúbizonyságot 

Jézusról, valamint a hitéletükben sok megalkuvás került. János 

buzdítani akarta a keresztyéneket az igazi szeretetre Isten iránt, 

valamint a szolgálatra. Nem mindegy, hogy a gyülekezetben 

hogyan szolgálunk. Két fajta szolgálat létezik: a fiúi és a 

rabszolgai szolgálat. A fiú a születéskor automatikusan 

örökössé válik és közös tulajdonosa apja minden vagyonának. 

Fejlődik az apa vezetésével, tanításával. Feladata hogy 

engedelmes legyen és gyarapítsa apja javait. Viszont a szolga 

más helyzetben volt, nem hasonlított az ura gyermekeihez. A 

nagy különbség abban van, hogy a fiú, ha engedelmes, építi apja 

házat, gyarapítja apja javait, míg a szolga, még ha hűséges is, 

csak szolgál, ápolja a rábízottakat. A fiú tudja, hogy ő az 

örökös, ezért gyarapítja apja vagyonát. A szolga, ha a legnagyobb hűséggel is végzi feladatait, takarít, főz, 

gyermeket gondoz, nincs joga döntő változtatáshoz a családban. Sajnos sok gyülekezeti tag megmarad rabnak-

szolgának. Szolgálnak ugyan, de keserű sors az, és nem fogadják el a kínált örökbefogadást, hogy Isten 

gyermekei legyenek. Ezért is tanácsolta, inkább legyen egy szolgálatunk, de azt gyermeki engedelmességgel 

végezzük a gyülekezetünkben.  

Az úrvacsorai alkalmat követően Ruth Madarova, a szlovák Nőszövetség elnöke rövid beszámolót tartott a 

Szlovák Baptista Szövetségről, szolgálataikról. A vasárnapi alkalmunk családi ebéddel zárult. 

Tenkelyné Karavacka Valentína  
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Gyermekbemutatás 
2016. január 17. várva várt nap volt családunk 

életében, hiszen ekkor vittük először az Úr házába 

gyermekbemutatási alkalomra Tamás Nátán nevű 

legkisebb fiunkat.  

Dávid, Máté és Ádám, a nagyobb testvérek eddig 

szomorúan vették tudomásul, hogy a kisbaba és 

anya nem mehettek az imaházba, hanem otthon 

kellett maradniuk, ezért most nagyon örültek, hogy 

végre a pici babával együtt az egész család az Úr 

házába mehetett azért, hogy megköszönjük őt, mint 

drága ajándékát Istennek, és kérjük áldását, 

vezetését életére.   

Ujvári Ferenc lelkipásztor testvér gyermekünk 

megérkezése alkalmából és az érte való könyörgésre buzdítva a 89. Zsoltár 1-5. verseket olvasta fel:  

„Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet…” 

 Az alábbi gondolatok hangzottak el a fenti ige alapján: „Ajándék Istentől, hogy itt lehettek. 

Isten szeret benneteket, ebből a szeretetéből ajándékozott meg egy újabb kistestvérrel, gyermekkel. 

Ez az Isten szövetsége, az élet szövetsége. Ennek vagytok tanúbizonyságai a gyülekezet előtt.  

Isten betartja az Ő szövetségét, életet ad, szeretetközösséget ad, mert kegyelmes és hűséges. És nem 

csak ilyenkor jó meghatódni, és azt mondani: Köszönjük, Istenünk, hogy adtál egy újabb életet. Nem 

csak ilyenkor fontos hálát adni és imádkozni. Hanem az Isten szövetségében meg is maradni, mert 

nekünk ez az élet. 

Hittel fogadtátok negyedik gyermeketeket, mert hisztek az Úr veletek kötött szövetségében, 

kegyelmében és hűségében, amely nemzedékről nemzedékre tart, és nem veletek ér véget: ennek 

részei a fiaitok is, mind a négyen. Ezzel a hittel jövünk most Isten elé hálaadással és imádsággal, 

ahogyan az előző három fiatokért is tettétek annak idején. Ezzel a hittel tesszük oda Tamás Nátánt 

Isten szövetségébe.  

Eszünkbe juthat, hogy valamikor értünk is így imádkoztak. Akik Isten gyermekei vagyunk, tudjuk, 

hogy Isten szövetsége ugyanúgy él és hordozza az életünket, hogy aztán merítsünk belőle erőt és 

életet, üdvösséget találjunk. 

Köszönjük meg a Mindenhatónak, hogy egészséges gyermekkel ajándékozott meg, hogy megtartotta 

az anyukát, és együtt lehettek erőben, egészségben. 

Nem kis feladat felnevelni, minden jóra megtanítani négy gyermeket, de hittel teszitek ezt, ezért jó 

reménységünk van. Ezzel a hittel jövünk most negyedik gyermeketekért a mi Urunk elé, hogy 

tekintsen rá, áldja meg őt, benneteket és mindannyiunkat: gyermekeket, fiatalokat, időseket az Ő 

szövetségében, Krisztus által, kegyelméből.” 

A hálaadó, áldáskérő imádságok és az énekkar éneke után köszöntések hangzottak el a bibliakörös 

gyermekek és vezetőjük illetve a családtagok részéről. 

Miért kapta legkisebb fiunk a Tamás Nátán nevet?  

Nekem a Nátán név tetszett, mert szerintem szép, rövid, egyszerű név és tudjuk, hogy a Bibliában is 

feltűnik Nátán az Úr követeként, tehát pozitív szereplőként. Nátán Dávid király idejében Isten 

prófétája volt, aki szembesítette Dávidot saját bűnével (II. Sámuel 12. rész). 

A Tamás név a férjemnek tetszett. Erről a névről talán legtöbbünknek az a „hitetlen Tamás” juthat 

eszünkbe, aki egy volt Jézus tizenkét tanítványa közül. Magam is így voltam ezzel. De miután 

hallottam Kulcsár Tibor testvér gondolatait a 2016. 02. 20.-i hitmélyítő alkalmon ezzel kapcsolatban, 

megváltozott a véleményem. Hiszen ha belegondolunk, melyikünk nem „hitetlen” néha? A bibliai 

Tamás hitetlen volt ugyan, de nem maradt meg ebben az állapotban: el merte mondani az Úr 

Jézusnak vívódását, aki segített is hitetlenségén, a végeredmény pedig az lett, hogy felismerte Istent 

Jézusban: „Én Uram, és én Istenem!” (János 20,28).   
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Úgy gondolom, ez a legfontosabb: ha 

kételkedünk is valamiben, az Úr elé tárhatjuk 

azt, Ő pedig kész segíteni rajtunk, így 

lehetőséget ad, hogy ne maradunk meg 

hitetlenségünkben, kétségek között. 

Tamást ritkán szokták odaállítani, mint példát a 

többi hívő elé, pedig a Lázár feltámasztásáról 

szóló történetben kiderül az is róla, hogy ő kész 

lett volna meghalni Jézussal: „Menjünk el mi is, 

hogy meghaljunk vele.”(János 11,16). Ebből azt 

is megláthatjuk, milyen odaadó, szeretetteljes 

volt a szíve, képes volt döntést hozni Jézus 

mellett. 

Imádkozunk azért és hisszük, hogy legkisebb 

családtagunk, de valamennyi gyermekük és saját 

életünkben is igaz lesz a köszöntésül elhangzott 

ének szövege:  
Szabó Magdolna 

 

Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel… 
Január 21-én kellett befeküdnöm a János kórház traumatológiai osztályára egy csípőprotézis műtétre. Ezt egy 

fél éves fájdalom előzte meg, ami már kibírhatatlan volt és az előjegyzés szerint még 3-4 hónapot kellett volna 

várnom. Sokat imádkoztunk, hogy történjen mielőbb a műtét és január 25-én meg is műtöttek. Január 24-én 

vasárnap délelőtt hallgattam a rádióban az istentiszteletet, amit az újpesti gyülekezetből közvetítettek. 

Mészáros Kornél testvér prédikált. A gyermekek is szolgáltak, a „ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel…” 

című énekkel. Úgy éreztem, hogy nekem énekelnek és bátorítanak az operáció előtt és később, amikor toltak 

be a műtőbe ezt énekeltem magamban és nem aggódtam, nem féltem.  

Aztán az egész prédikáció nekem szólt, bátorított és vígasztalt és az Úr megerősített. A közvetített alkalom 

végén az énekkar a „szívből köszönöm Uram az életet…”című éneket énekelte.  

Hála és köszönet van a szívemben az Úrnak, aki nap, mint nap erősített igéje által. Hálás vagyok a 

családomért és a gyülekezetemért, a kedves testvérekért, barátokért, kollégákért, akik mellettem voltak, 

imádkoztak értem és látogattak. Köszönöm a kedves telefonokat, melyek szintén bátorítottak és erősítettek és 

éreztem az ima erejét. 

Volt idő a bizonyságtételre is a kórteremben. Több beteg megfordult, de csak a „ jaj Istenem segíts meg” 

hangzott el az ajkakról és megkérdeztem, hogy ismerik-e ezt az Istent. NEM volt a válasz. Az egyik beteg azt 

mondta, hogy csak megszokásból mondja. Mondtam neki, hogy ez nagy baj. A másik szobatársam megígérte, 

hogy ha a jó Isten megsegíti, meggyógyítja, akkor, el fog menni templomba. Azóta is imádkozom érte, hogy 

úgy legyen! 

A mellettem fekvő beteg megkérdezte tőlem, mit olvasok. Mondtam, hogy a Bibliát és a Mai igét. Ő megkért, 

hogy olvassam hangosan és odafordult hozzám az ágy szélére, és míg együtt voltunk együtt is olvastunk. 

Aztán február 4-én átkerültem a János kórház rehabilitációs osztályára. Három hétig voltam ott. Felerősítettek 

kemény gyógytornával és február 26-án engedtek haza. 

Mindenért és mindenkiért hálát szeretnék adni az Úrnak, és kérem, hogy óvjon meg mindannyiótokat az 

aggodalmaskodástól. „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a 

maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” Mt 6: 34 

„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem!” Zsolt. 121:1 

Dobai Irénke 

  

“Én Uram, Te adtad életem, 

Te fogtad két kezem mióta megszülettem. 

Én Uram, Te őrzöd életem, 

Vigyázod léptemet, mert terved van velem. 

 

Ezért áldlak, imádlak! 

Segíts, hogy minden tettem Téged dicsérjen, 

amíg élek! 

Istenem áldlak, imádlak! 

Te vagy már Megváltóm és Megtartóm, csak 

általad élek. 

 

Én Uram, utat mutatsz nekem, 

Vezetsz ösvényeden mióta megszülettem. 

Én Uram, világítasz nekem, 

Hogy fényed lehessek, ez a terved énvelem.” 
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„ABÉKE” 25 éves jubileuma 
2015. december 20-án rendhagyó istentiszteleti alkalmon 

vehettünk részt az albertirsai Baptista Imaházban. Az 

énekegyüttes megalakulásának 25. évfordulójára 

emlékezve, a kórus egykori tagjai gyűltünk össze, hogy az 

aktív szolgálat emlékeit néhány énekkel felelevenítsük. 

Bár az énekegyüttes ebben a formában 15 éve, férjem 

elvesztése óta nem szolgált, de a régi kórustagokkal 

kiegészülve most mégis úgy tűnt, mintha az idő megállt 

volna, és szívet melengető érzés volt újból együtt énekelni.  

A régi gyakorlattal ellentétben nem playback, hanem élő 

zenekari kísérettel énekeltünk. Ezúton is köszönjük a 

zenész testvérek lelkes és odaadó közreműködését, akik 

igyekeztek visszaadni a régi hangulatot.  

Mindezért Istené legyen a dicsőség!  

Bánszki Jánosné  

 

A "BÉKE" szó jelentése életünk egyik alapvető szüksége. Békére vágyunk, békéért harcolunk, a békét 

hangsúlyozzuk lépten-nyomon. Albertirsán, gyülekezetünkben, ahogyan közeledett a karácsony egyre 

többször hallottam ezt a szót, béke. Gyakorol a "béke", jönnek kedves barátaink, akik tagjai voltak a "béké"-

nek... Igazán kíváncsi voltam, mi lesz ebből a "békéből", mit rejt ez a számomra ismeretlen "mozgalom".  

A megtelt imaház máris sokat sejtetett. A "békére" kíváncsi mindenki! Kedves, barátságos testvérek foglaltak 

helyet az énekkari székeken. Ismerős arcok is megjelentek közöttük. S amikor megszólaltak az énekek, rögtön 

megértettem, miért volt az izgalom, a készülődés. Dinamikus, fülbemászó dallamok ragadták magukkal a 

hallgatóságot. Lelki üzenet az énekek szövegében, szívet melengető dallamok, kedves, megható 

bizonyságtételek, visszaemlékezések hangzottak el, melyet mindenki mosolygó arccal, időnként a múltban 

elmerengve, megilletődve hallgatott.  

Jó nekünk az Isten házában gyönyörködni a sokféle talentumban, mely egymás örömére, Isten dicsőségére 

csillan fel, amikor a testvérek egybegyűlnek.  

Adjunk hálát az Úrnak, dicsőséget az Ő szent nevének a közösség ajándékáért, a sokféleségért, a benne 

megnyerhető áldásokért. Legyünk bátor szívvel "béke" követek ott, ahová ő állított bennünket.  

Ujváriné Szabó Anikó 

 

Szemelvények Rákosi Elemér testvér jubileumi délutánon elhangzott visszaemlékezéséből. 
Amikor készültünk, és szerveztük ezt az estét egy néhány meghívót is elkészítettünk. Erre a meghívóra a 108. 

Zsoltár 2. versét írtuk rá. „Kész a szívem Istenem arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen!” Ez az 

igevers adott nekünk erőt, és lendületet, amikor több mint tizenegynéhány éven keresztül ABÉKE együttessel 

szolgáltunk. Amikor visszatekintünk, egyre inkább úgy éreztük, emlékezni szép időkre, kellemes élményekre 

nagyszerű dolog. Mert az ember átél valamit, és talán nem is tudatosul minden élmény benne azonnal. Olykor 

évekkel később váratlanul, vagy épp a már kissé megfakult képek fölött elmélkedve villannak fel, rég 

elfeledettnek hitt pillanatok. Ahogy telnek az évek, egyre gyakrabban gondolunk vissza a múltra, és Isten 

egyik nagy ajándéka, hogy a rossz emlékek idővel megkopnak, a jókat viszont hosszú évek alatt is megtartjuk 

emlékezetünkben. Ma az ABÉKE megalakulásának 25. évfordulója alkalmából szeretnénk erre a szép 

időszakra visszaemlékezni.  Hisszük, hogy ez az este nemcsak egy zenei élményt fog nyújtani, hanem az 

evangélium üzenetét is közvetíti.  

A kórus létszáma nem teljes, és ezen a földön már nem is lesz az. Aki ezt a kórust megalapította, szervezte, 

vezette, úgymond az életét rátette, Bánszki János testvérünk már 15 éve nincs közöttünk, Ő az Úrnál van, a 

mennyei kórusban énekel. 

Egy Amerikába szakadt testvérünk írt egy levelet a testvérének, aki idehaza maradt és, akivel több mint 40 

éven keresztül nem találkozott. „Drága testvérem! Úgy érzem, hogy ezen a földön mi már nem találkozunk. 

Nagyon sok mindenről szerettem volna veled beszélgetni, sok élményemet megosztani, de ígérem, hogy odaát 

600 éven keresztül csak veled fogok beszélgetni.”  
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Sok embernek ez hihetetlen, de mi hiszünk benne és abban is, hogy ez a kórus ki fog egészülni, össze fog még 

egyszer állni és az a több kötetnyi ének, ami Bánszki János testvér munkája, amelyek közül nagyon sokat még 

el sem énekeltük, azokkal is fogjuk dicsőíteni majd Urunkat, Megváltónkat. 

A hangunk már nem olyan ékes, mint 25 évvel ez előtt, de a kórus nevében bizonyságot tehetek arról, hogy 

Jézus itt él a szívünkben, és ez az érzés évről évre édesebb.  

 

Az énekegyüttes történetét – Bánszki János egykori jegyzetei alapján – összeállította Buzás Ildikó.  
Történetünk 1977-ben kezdődött. Ekkor jött haza a pécsi főiskoláról Tóka Gyöngyvér. Pécsett ekkor már 

néhány éves hagyománya volt az ifjúsági munkának, köztük az éneklésnek, a négyszólamú éneklésnek is. 

Gyülekezetünkben is ekkor kezdett kibontakozni egy újabb korosztály. A főiskolát elvégezve Gyöngyvér 

igyekezett hasznosítani az ottani ifjúságban végzett munka tapasztalatait. Később Tóka Szabolcs folytatta a 

munkát, aki ekkor Budapesten végezte  zenei tanulmányait.  

Boldog idők voltak ezek! Természetes volt, hogy vasárnap este, megtelve az egész napi áldásokkal, 

énekelnünk kellett. Énekeltünk az Imaházban...sokszor késő estig. És ez az időszak meghozta gyümölcsét. 

Ezek az évek jelentették később az ifjúsági kar és az Énekegyüttes szolgálatának alapjait is. Gyöngyvér és 

Szabolcs után magunkra maradtunk 

1984-85-ös években már úgy láttuk, hogy befejeződött egy korszak az ifjúság életében Ekkor kezdtünk 

gondolkodni azon, hogy az elmúlt évek történelmét hangfelvételekben örökítsük meg. Bár nem tudtuk, hogy 

Urunk milyen úton vezet bennünket, hálával gondolunk vissza a kezdetekre. Akkor, talán kevés tudással, 

kezdetleges módszerekkel, de nagy lelkesedéssel indultunk. Boldizsár Kálmán és Süveges János testvéreink 

megfelelő technikai hátteret biztosítottak, így elkészülhetett a "Jézus hív téged" és a "Vajon követed-e Jézust" 

című két kazetta. 1992-ben a felvételek már igazi stúdióban, az egri Hárfa Alapítvány stúdiójában készültek, 

Soproni János zenei rendezésében. Ebben a stúdióban három kazetta készült: 1992. Nyújtsd ki a kezed...1995. 

Égi szeretet...1998. Hinni taníts Uram....Énekeink a MERA műsorán is sugározhatók voltak. 

A hangfelvétel nehéz, embert próbáló feladat. Két nap alatt kb. 17 órát töltöttünk énekléssel. Bármennyire 

igyekeztünk a maximumot nyújtani, az eredmény inkább attól függött, mennyire vettük komolyan a munkát a 

felkészülés során. Úgy érzem a legfontosabb pillanatok azok a fél percek voltak, amikor csendben vártuk, 

hogy a fejhallgatóban megszólaljon a zene. Az énekre hangolódás ideje ez, az Úr előtti elcsendesedésé. Talán 

ilyenkor érezhettük legjobban alkalmatlanságunkat, és azt, hogy mennyire szükségünk van Istenünk 

segítségére. 

Hálásak vagyunk azokért a testvérekért, akik segítettek nekünk. Voltak, akik itthonról jöttek velünk, mások ott 

Egerben kapcsolódtak be a munkába. Fülembe csengenek Boldizsár Ferenc testvérnek  a stúdió gondnokának 

szavai: „A ház, a stúdió mindig nyitva áll az albertirsai testvérek előtt.” Mindenért Istené legyen a dicsőség! 

Mint énekegyüttes két alkalommal vehettünk részt sátormisszión, Debrecenben és Komáromban. Az 

énekegyüttes misszióútjai: Pilis, Nagykőrös, Budapest Nap utca, Rákospalota, Felsőpetény, Kisújszállás, 

Kiskőrösi szeretetotthon, Nagydobos, sőt Tahiban is alkalmunk volt szolgálni 1995. augusztus 20-án. 

A missziós szolgálaton belül elénekelhettük Soproni János: Emmausi tanítványok című zenés elbeszélését az 

egri női börtönben, Pilisen és itthon a gyülekezetünkben. 

Ma is csak Dávid szavaival kérhetjük, kívánhatjuk, imádkozhatjuk: „Hogy zengjen néked és el ne hallgasson 

felőled a dicséret, Uram, én Istenem. Örökké dicsőítlek Téged!” 

 

Az Albertirsai Baptista Énekegyüttes (ABÉKE) advent 4. vasárnapján, 2015. december 20-án emlékezett meg 

25 évvel ezelőtti megalakulásáról. Az akkori albertirsai fiatalok között nevelkedett fel Leila is, aki alapításától 

fogva tagja volt ennek a missziós énekcsapatnak. Örömmel csatlakozott az egész család ehhez a nagyszerű 

jubileumi alkalomhoz. Gyönyörű, szebbnél szebb énekek, bizonyságtételek és élménybeszámolók hangzottak 

el ezen a 25. jubileumi alkalmon. Jó volt együtt emlékezni a testvérekkel és hálát adni a megtartó 

kegyelemért. Kegyelettel emlékeztünk azokra is, akik nem lehetnek közöttünk, mert a Teremtő már hazahívta 

őket a "mennyei kórusba". Így gondoltunk hálaadással korábbi családtagunk Gyöngyvér (Tóka) életére, aki 

Pécsről visszatérő egyetemistaként, később ének-zene tanárként hozzájárult az albertirsai ifjúsági kórus 

megalakulásához. Ugyanígy Bánszki Jánosra, a kórus alapító karnagyára, aki nagyon sokat dolgozott, 

kottázott és kiváló szervezőként munkálkodott korai haláláig. Az igazak emléke áldott!  

Isten őrző kegyelme kísérje az énekesek további életét és az albertirsai gyülekezet további missziómunkáján. 

Dr Mészáros Kálmán 
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Limonádé, avagy mitől lehet édes a savanyú élet 
Vass Zoltán által kezdeményezett fiatal házasok alkalma idén tovább folytatódott, most már „Retró ifjúsági” 

néven. Az alkalmakat Ujváriné Szabó Anikó vezeti, de a fiatalokon kívül jelen van még lelkipásztorunk, 

Ujvári Ferenc is. A legutóbbi alkalom témáját, az az általános probléma hozta fel, hogy az életünket sokszor, 

sok minden nehezíti, amitől ezt savanyúnak érezzük, mintha citromot innánk. A téma indulásaként nem 

csupán egy igét, hanem egy komplett könyvet hozott elénk Anikó, ami a Prédikátor könyve. Azt az életérzést 

próbálta felvázolni, amikor valakinek megvan mindene (ilyen volt Salamon király), de mégis képes egy kicsit 

depresszió „szagú” könyvet írni („...ez is hiábavalóság...”). Közösen beszéltünk arról, hogy milyen 

nehézségek értek minket, a közelmúltban, és ezzel kapcsolatban meséltem el a következő történetet: A 

munkahelyemen kaptam egy egyéni feladatot, ami abból állt, hogy két, Franciaországból hozott munkadarabot 

kellett megfelelő módon átalakítani. A szükséges munkákat már majdnem elvégeztem és a záró feladat az 

volt, hogy menetet kellett fúrni az előre kifúrt furatba. Az elején nagyon óvatos voltam, mert tudtam, hogy az 

anyag fajtája és a menetfúró ridegsége miatt könnyen megtörténhet a baj. Minél több furattal végeztem, a 

figyelmem annál jobban enyhült, míg a vége felé sikerült beletörni a menetfúrót. Sajnos ilyen esetben nincs 

más megoldás, mint az anyagot szétvágni, mert máshogy nem lehet kijavítani a hibát. A főnököm keményen 

megdorgált, és én ahelyett, hogy a kopott menetfúrót, vagy a nem tökéletes körülményeket hibáztattam volna, 

úgy döntöttem, hogy csak hallgatok. Eltelt egy rövid idő és odahívott a főnököm, a hibás munkadarabhoz, és 

mondta, hogy most értesítették, hogy teljesen más méreteket kell elkészíteni. Ezeket már problémamentesen 

elkészítettem. Isten különösen mutatta meg nekem, hogy ha az elejétől hozzá fordulok a problémámmal, 

akkor, még az a kis gyomorideg sem lett volna, amit az alatt a rövid idő alatt éltem át, míg kiderültek a 

módosított adatok. Persze ez nem jelenti azt, hogy a hívő ember életében sosem lesz elrontott munkadarab, 

vagy hibás döntés, hanem azt hogy ezek Istennel együtt könnyebben javíthatók, vagy átélhetők. A korszellem 

arról próbál rávenni minket, hogy egyedül (szingli élet), és saját magunkat előtérbe helyezve (én központúság) 

minden jobb és könnyebb. A Prédikátor viszont arról próbál minket meggyőzni, hogy vagy így, vagy úgy, de 

sok nyomorúság ér minket, de Istennel ezt teljesen máshogy tudjuk megélni, mint nélküle. A sok citrom, ami 

elénk kerül, csak akkor lesz limonádé, ha ahhoz vizet és cukrot adunk. A hívő ember életében a víz és a cukor 

az Isten és az Ő igéje. Ha tudunk vele, és benne élni akkor nem lesz annyira savanyú az életünk. 

Süveges Zsolt 

Ébresztő!- Közös ifjúsági Pilisen 
Immáron ötödik alkalommal, Pilisen került megrendezésre a kerületi ifjúsági találkozó. Vendégeink voltak az 

albertirsai, ceglédi, monori és ócsai fiatalok. Az alkalmat énekléssel kezdtük, melyben az irsai fiatalok zenei 

szolgálata nyújtott segítséget. A már jól ismert, ráhangolódó játék után, az igehirdetés következett, melyet 

lelkipásztorunk, Ujvári Ferenc tartott. Ifjúságunk az Ébresztő! címet adta az eseménynek. Sajnos egyre 

gyakrabban hallunk a csökkenő ifjúsági létszámról valamint az ifjúsági alkalmak elmaradásáról. Február 6-án 

ennek a problémának a megoldását kerestük. Sokan vannak, akik úgy érzik, hogy már kiöregedtek az ifiből, 

vannak, akik a munka miatt nem tudnak részt venni az alkalmakon és akadnak olyan egyének is, akik 

rendszeresen valami más program miatt mondanak le a fiatalokkal való találkozás lehetőségéről. 

Lelkipásztorunk  a Lukács evangéliuma 14. részében megtalálható „Vendéglátás viszonzás nélkül” című 

szakaszt emelte ki. Az igehirdetésben kifejtette, hogy kérjünk Istentől vágyat a mi szívünkbe az ifjúsági órákra 

való járáshoz és ezáltal hadd tudjuk betölteni azt a szerepet az ifjúságunk életében, amelyet Isten ránk bízott. 

Ezt követően került sor a közös étkezésre, amely alatt jó hangulatú beszélgetést tudtunk kezdeményezni a rég 

látott ismerősökkel. Az alkalom utolsó részében a játékra került sor, melyben minden fiatal aktívan és 

jókedvűen vett részt. 

Visszagondolva erre az alkalomra megköszönjük Istenünknek, hogy ifjúságunk kis létszáma ellenére is 

lehetővé tette, hogy szervezzünk egy újabb alkalmat a körzet fiataljainak,és hogy arra a napra is volt üzenete 

felénk. 

Gáspár Alíz  
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Események: 
 Április 10  

PAP kórus koncertje Felsőpetényben 

 

 Április 17  

ABÉKE énekegyüttes koncertje Kispesten 

 

 Április 17  

Felsőpetényi vendégek Pilisen. 

 

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! 
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Kezek 

A nagymosás után – jelentve: kész – 

 Letette jó anyánk elénk az ételt. 

Gyermekszemem egy síkba volt kezével, 

S döbbenten láttam: véres volt a kéz… 

S mit gyermekész fel nem foghat, 

Hogy ennyit ér ruháink tisztasága, 

Ma látom már, hogy lelki ruhánk tisztasága ára 

Egy szögekkel átvert, véres égi kéz… 

Ne tékozold el hát tisztaságod! 

Ne rendítsen meg percnyi kis magányod! 

Tiéd is Istentől a szent ígéret: 

Ha jó anyád el is feledne tán, 

Én markaimba metszettelek téged 

Rút vasszegekkel, fenn a Golgotán… 

Balogh Miklós 
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