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

 
AZ ALBERTIRSAI ÉS A PILISI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA. XVIII. évfolyam, 2. szám. 2016. Június 

Vetés és aratás 
1Móz 8:20-22 

Michelangelo híres műalkotása, a Sixtus-kápolna egyik mennyezet freskója örökíti meg a művész képzeletével 

Ádám teremtését. A világ teremtésének magasztos feszültséggel teli csúcspontját ragadja meg ezzel a nagy 

művész: a Teremtő Isten keze a teremtett ember kinyújtott kezéhez ér.  

Az élet átadásának áldó pillanata ez. 

Ehhez hasonlót élhettek át apáink, nagyapáink, amikor elérkezett az 

aratás ideje. -Nem fáradoztunk hiába a Mindenható Isten megáldotta 

kezünk munkáját.- Az aranyló kalászok, az élettel teli vaskos kévék, 

mind-mind Isten áldó kezének érintését éreztették velük. Ilyenkor 

elszállt a gond, a bánat és az aratás végeztével a jóleső fáradtság öröme 

töltötte be a szíveket. 

Az aratás izgalma, a kasza pengése, a kévekötés, a hatalmas asztagok 

mellett a cséplőgép búgása, a gabonával teli zsákok nehéz sorakozása 

számunkra már mind a múlt homályába vész. Az ünnep mégis tart tovább. 

Isten áldó kezének nyoma, hogy kenyér kerülhet idén is az asztalunkra, hogy békében élhetünk egy forrongó 

világban, hogy feltekinthetünk Urunkra, áldhatjuk őt minden jóért. Így történik ez most is? 

Az aratás kezdete és vége fohász és hálaadás volt elődeinknek. Akik ismerjük az Úr félelmét, minden munkánkat 

ezzel a fohásszal kezdhetjük és hálaadással fejezhetjük be. Ebbe az imába nem fér bele a szerzés, az anyagiak 

imádata, a bűnöktől terhelt, Istennel szembeforduló élet, sem az önző, szüntelen követelőző, hálátlan emberi 

szív. Isten áldó kezének érintését, az oltárt 

építő Noéhoz hasonlóan csak az Úr előtt 

hálaadással meghajló emberi lélek élheti át.   

Idén is beért a gabona, minden nehézség 

ellenére. Gépek sora veti, aratja, gyűjti az 

életet adó termést. Mi végleg kimaradunk a 

sorból? Kezünk sose érinti az aranyló 

kalászokat, már soha nem fárad és izzad a nap 

hevétől, a kévék súlyától? Szívünk elfeledte 

már őseink ekkor átélt örömét, háláját Isten 

iránt? Kihalt belőlünk a hit bizalma, alázata és 

engedelmessége az istenfélő élet tiszta szívből 

jövő vállalására? 

Isten életet adó, áldó keze pedig számtalanszor 

megérint minket, gyermekeinket. Ígérete éltet, 

hogy meg nem szűnik vetés, aratás, élet és 

Tőle jövő áldás, és ez nem a mi jóságunkon 

múlik.  

Isten áldása viszont egyedül az övéin nyugodhat meg. 

Nyújtsd ki a kezed, testvér, érezd meg Isten áldó kezét életeden. Nem vagyunk rá méltók. Mégis megáldott. 

Becsüld meg ezt hálaadással, építs örömmel oltárt az életedből neki, hogy megnyugodjon Isten áldó keze rajtad, 

rajtunk! 

Ujvári Ferenc  
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Apák napja Pilisen 
A pilisi testvérek gondoltak egy merészet, hogy az apák napján meghallgatják, mit üzen nekik Isten egy női 

szolgálattevőn keresztül. Így történt, hogy június 19-én, vasárnap délelőtt a testvérek között szolgálhattam. 

Rövid összefoglaló alapján követhetik a Sáfár olvasói, mi mindenről esett szó. Ezúton is szeretettel köszöntünk 

minden édesapát, férfi testvért, fiatalembert! A jó Isten áldása kísérje életüket, adjon bölcsességet lépésekhez, 

döntéseikhez. 

Alapige:   

"Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a 

helyes. "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, 

amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és 

hosszú életű légy a földön." Ti apák pedig ne ingereljétek 

gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel 

és intéssel." (Ef 6, 1-3) 

Komoly kérdés: kire ütött ez a gyerek? Büszkén mondja az édesapa, 

amikor valami kiváló dolgot tesz a gyermek, az én fiam, az én 

lányom. De amikor rossz fát tesz a tűzre, mit is hallunk? Mit csinál 

már megint a gyereked? Vagy: szólj már a lányodnak, fiadnak! 

Az élet az emberpárra lett bízva. Felelősség a teremtett világ iránt, 

egymás iránt, a harmónia (amit az édennel elveszítettünk) 

megkeresése egymással, a környezetünkkel, Istennel. A férfi és nő 

ősidőktől kialakított életformája, ahogyan általánosságban az életforma nagyon különösen megváltozott, 

átalakult. Az Istentől elrendelt harmóniát a bűn felborította:  

"Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis 

vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad." (1Móz 3, 16)  

"Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza 

fogsz térni a porba!" (1Móz 3,19) 

Már az egymásra mutogatáskor elkezdődött a harc férfi és nő között, s ez azóta csak fokozódik. Az asszony, 

akit nekem adtál, a kígyó. De az irodalomban is megtaláljuk ennek az "antagonisztikus" ellentétnek az okát. 

Elhíresült Karinthy Frigyes mondása "Férfi és nő hogyan értheti egymást, mindegyik mást akar a férfi nőt a nő 

férfit".  Mi szeretünk meghatározott formákban gondolkodni, és begyakorolt, őseinktől örökölt módon felállítani 

"sztereotípiákat", szerepeket, kinek mi a dolga, s ha attól eltér, vagy nem teljesíti benne az elvárásokat 

könnyedén ítélkezünk. Ezek a felépített, generációkon keresztül gyakorolt formák a biztonságérzetünket 

erősítik. Mindeközben látnunk kell, hogy az emberéletnek korszakai vannak.  Egyik magyar népmesénkben (Az 

ember a legerősebb a világon) ez így csendül ki, amikor a farkas és a medve alkudoznak ki az ember, a gyerekre 

azt mondják, még nem ember, az öregre, már nem ember, a huszár már kiérdemelte az ember titulust.  

Azaz az apa és anya szerep személyes életünkben egy korszak, de folyamatosan jelen van, hiszen az életünk 

nélkülük nem lenne, majd egyszer csak eljön az idő, amikor számunkra nyílhat meg ez a különös lehetőség, s 

végül, már csak "távolról" töltjük be, mint pl. Jób, akiről ezt olvashatjuk: 

"Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel 

fölkelt, és annyi égőáldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób: Hátha vétkeztek a fiaim, és 

káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal." (Jób 1,5) 

Szülők és gyerekek, egymásra vagyunk bízva.  

"Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. 

Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek". (Kol 3,20- 21) 

"Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!" (2Móz 

20) 

Isteni ígéret, isteni rend, hogy vigyázzuk egymás életét, segítségére legyünk szüleinknek, gyermekeinknek.  

Általános gondolkodásunkban az apa az, aki az erőt képviseli, az oltalmazó, ha kell a családjáért fegyvert 

ragadó, harcos. Küzd, szerepel, fontos közügyekben dönt. "Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország 

véneivel ül együtt". (Péld. 31) míg, a háttérben kiosztottuk a rengeteg egyéb feladatot az asszonynak, aki a 

kereskedéstől, a ruhakészítésig, a gyerekneveléstől a földművelésig mindent csinál.  

Gondoljunk csak az édeni állapotra. Mit veszítettünk el? A harmóniát. Azt az egyértelmű tényt, hogy egymás 

nélkül nem tudjuk felépíteni az életünket, a szerepeiket pedig behatárolják a korszakaink. Mire van 

képességünk, mit tudunk fizikai, szellemi állapotunkból fakadóan megtenni.   
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Mindeközben folyamatosan megtapasztaljuk az életünk során, hogy mennyire egymásra utaltak vagyunk mi, 

nők és férfiak, anyák és apák. Már a teremtésnél láttuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. S mind a mai 

napig látjuk, hogy az emberi élet komoly kérdése az, hogy megtaláljam a hozzám illő segítőtársat. És nemcsak 

azért, ami biológiailag egyértelmű, hogy az élet átadásához mindkettőnkre szükség van. Hanem, hogy azt a 

harmóniát megtaláljam, ami az egészséges élethez szükséges.  

Mit tanulhatunk az apáktól, a férfiaktól? Mennyi értéket rejtett el bennük Isten, amivel gazdagítják 

gyermekeik életét? S mi az, ami terhes örökség? Mit lehet ezzel kezdeni?  

Miért fontos az apa jelenléte a családban? Miért nem elég az, hogy anyagilag megteremti a család 

megélhetéséhez szükséges javakat? Ugyanis sokszor éppen a gyermek megérkezése borítja fel egy kapcsolatban 

a két ember között kialakult harmóniát. A nő, az anya rákészül a feladatra, mert fizikálisan érzi, hogy a benne 

formálódó élethez neki köze van, hordja azt, akár örömmel, akár kevésbé. De mire megérkezik a gyermek, 

ragaszkodik hozzá, s szinte ösztönösen teszi a megszületett gyermek körül a dolgát.  

De mit tegyen az apa? Az addigi pozíciója a kapcsolatban kibillen. A nő már nem őt helyezi előtérbe. Mit 

kezdjen ezzel a kis nyöszörgő gyermekkel. S beleesünk a csapdába. Egy fontos feladatom lesz, mint férfi, hogy 

anyagilag biztosítsam a család életét. Pedig ennél sokkal több… 

Az apák komoly szerepe a jellemformálásban. 

Egyenesség, kiszámíthatóság, kitartás, 

gerincesség, teherhordás, jellemesség, korrektség, 

megmutathatják gyermekeiknek, hogy az erő 

nemcsak fizikai fogalom, hanem lelki tartás. 

Olyan értékeket adhat tovább a férfi a jelenlétével, 

amelyek alkalmassá teszik a gyermekeiket, hogy 

emberségükben, kitartásban, önfeláldozásban, 

lelki tulajdonságaikban, felelősségvállalásukban 

felnőhessenek, s nemcsak a fiú gyerekek, hanem a 

lányok is. Mindegyiküknek szükségük van az apa 

jelenlétére. Az iránymutatás, az élethelyzetek 

fogadása, kezelése, a hitelesség, az istenfélelem, 

az istentisztelet...mind-mind az apa jelenlétével 

erősödhet fel, épülhet be a gyermekek életébe.  

Földi életünket erkölcsi romlásunkkal "pokollá" tudjuk tenni. De Bibliánkból, Isten végtelen szeretettel kelt új 

reményt a szívünkben.  

"Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle, 

hanem mindenki a maga bűnéért hal meg: minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. 

Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. 

Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De 

ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az Úr. 

Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr -: 

Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.” (Jer 31, 29-

32) 

Isten végtelen irgalma, hogy adódik új kezdet. Végtelen irgalma, hogy ha földi apáink rossz örökséget hagytak 

volna ránk, mennyei Atyánk életutat, életmintát tár elénk, amelyet az igéből megtanulva kiteljesedett életet 

élhetünk, jellemünket átformálja, életünket tartalommal tölti meg. A remény, hogy az isteni harmóniát 

megtalálhatjuk az életünkben ott van elrejtve, ahogyan Isten felkínált kegyelmére válaszolunk. Olvassuk csak 

el: Ézs 49, 15-16.  

Lehet, hogy nagy társadalmi szinten a jelenlétünk kevésnek tűnik. Lehet, hogy ismerve Isten igazságát, úgy 

érezzük, nem vagyunk elég erősek képviselni azt. 

De erősek lehetünk abban a kitartásban, hűségben, ami elég ahhoz, hogy a közvetlen ránk bízottakat olyan 

örökséggel ajándékozzuk meg, ami az életre vezeti őket, mert mennyei Atyánk hűséges ígéretéhez! 

Kegyelemmel és irgalommal fordul minden Őt kérő és hívó emberhez, férfiakhoz, nőkhöz egyaránt.  

"Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen 

végbe! (1Kor 16, 13-14) 

Ujváriné Szabó Anikó 
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Határtalan szeretet 
Ez a két szó jellemezheti a legjobban a június 12-i a pozsonyi szolgálati utunkat. Már a felkészülés ideje alatt is 

érezhető volt, hogy itt bizony többről lesz szó, mint egy vendégségben eltöltött vasárnap. A buszon elfoglalható 

férőhelyek szinte azonnal elkeltek és senkit nem kellett győzködni, hogy vegye ki a részét a szolgálatból. Az 

énekek próbái is nagy örömmel töltöttek el bennünket, látszott a lelkesedés a kóruson, hogy mindenki a 

legjobbat szeretné kihozni magából. Sok énekkel, bizonyságtétellel a szívünkben indultunk útnak vasárnap 

hajnalban, hogy néhány órával később egy másik gyülekezet, többségében idegen nyelvű tagjaival oszthassuk 

meg mindezt. A fogadtatásunk első pillanatától teljesen otthon érezhettük magunkat. Szeretettel fogadtak 

minket, és mi alig győztük viszonozni a sok kedvességet.   

Az alkalmat egy dicsőítő énekblokkal kezdtük, melynek lendületessége segített ráhangolódni a folytatásra. Ez 

után a helyi és a vendég gyülekezetek bemutatkozása következett. Rengeteg érdekes és értékes történelmi 

információval lettünk gazdagabbak, de a leglényegesebb, hogy valamennyien rendelkezünk egy szlovák 

édesanyával, vagy nagymamával, akinek oly sokat köszönhetünk. A prezentációkat Szilágyi József testvér 

imaórája követte a János 3:16 igét véve alapul. Az imaóra közben egy meglepetés énekkel is készültünk. A 

„Szeret az Isten, megváltott engem” kezdetű éneket énekeltük a helyünkön maradva szlovák nyelven. A 

kiejtésünk talán nem volt a legtökéletesebb, de az ottani testvérek értették és értékelték a kedves gesztust, sőt 

az első szó után csatlakoztak is hozzánk, így biztosítva bennünket, hogy bár a nyelvünk különböző, de a céljaink 

közösek. Az imaórát két magyar és két szlovák testvér hangos imádsága zárta. Egy ének után Rákosi Márta 

testvérnőnk bizonyságtétele/tanítása hangzott el a gyermekekről, a felnőttek felé. Az igehirdetés előtt Rákosi 

Anikó szólóénekét hallgathattuk, majd Ujvári Ferenc olvasta fel a római levél 11. részéből a 17. verstől terjedő 

szakaszt. Igehirdetését egy hatalmas koronájú, de erősen megnyírt fa képével szemléltette. A lombkorona 

állapota tökéletesen jellemezte a két ország történelmi 

viharainak eredményét, miszerint bizonyos ágak 

letörettek, mások oltattak be helyette, de mindaddig 

ameddig a gyökere ép és egészséges és abból 

táplálkozunk, addig van lehetőségünk életben maradni a 

lelki harcaink közepette. A prédikációt követően egy, a 

mai napra összeállt 11 tagú férfikórus énekszolgálata 

következett. A záróimákat és a közös éneket követően az 

Ámen éneket énekeltük el egybeforrva testvéreinkkel. Ez 

közös nyelv volt, ahol néhány pillanatig eltűnt a nyelvi 

különbözőség és az Úrban is egyek lehettünk. 

 Sajnos a tolmácsolás sok időt elvett tőlünk, így néhány 

szolgálat elmaradt, de bízunk benne, hogy legközelebb 

azokra is sor kerülhet. Nem csak én, de szinte a 

szolgálócsoportból mindenki úgy érezte, hogy szeretnénk 

még maradni és tovább dicsőíteni az Urat ezen a helyen. 

Az alkalom után hosszas beszélgetésekre volt lehetőség és alaposabban körülnézhettünk az Imaházban és annak 

udvarán, melyet egy szép, rendezett temető kert vesz körül. Az ebédet egy közeli helyen fogyaszthattuk el, 

családias körülmények között. Vendéglátóink idegenvezetésről is gondoskodtak számunkra, melynek első 

szakaszában buszunkról nézhettük meg Pozsony legszebb részeit. Fél óra után gyalog folytattuk a kirándulást 

és tehettük ezt csoportosan, vagy egyénileg is, de mi a ránk jellemző összetartás jegyében együtt maradtunk. Jó 

Atyánk kegyelméből az időjárásra nem lehetett panasz, de az időre talán igen, mivel annak most sem voltunk 

bővében. Délután 4 órakor egy gyors létszámellenőrzés után elindultunk hazafelé. Tele friss élményekkel, már 

a következő utunkat szervezgettük, hisz annyi mondanivalónk van még és annyian várják, hogy hallhassák az 

üzenetet, mit ránk bízott a mi Istenünk. 

Bánszki Péter  
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Pozsonyi képes beszámoló 
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Szellemi magvetés 
"Aki pedig a Szellemnek vet, az Szellemből fog aratni örök életet" (Gal 6,8). 

A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A Szellemben 

való (mag)vetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, 

és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor Szellemben vetünk azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való 

életet, igyekszünk neki engedelmeskedni és az Ő dicsőségéért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk 

az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz 

Vele és örvendezünk Benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök 

boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. 

Ezért ne vessünk ma a (hús)testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a (hús)test csak erre képes. 

Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak, keressük az Úr dicsőségét, és 

engedelmeskedjünk feltétel nélkül Szelleme vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az 

örök életet aratjuk! Akkor örökké tartó áldást aratunk majd! Micsoda ünnep lesz az az aratás! 

Urunk, hadd legyünk ilyen aratók, a Te Fiadért! 

Részlet: C.H.Spurgeon önmegtagadás 

Közreadta: Zeffer Sándor 

Vétkes Hallgatás 
A közlemúltban kezembe akadt egy Gerzsenyi Sándor vers, melyet pünkösd 

hétfőn az imaházban is felolvastam. A vers nagyon rövid, így idézném a 

teljes szöveget: 

Különösen a versszakkezdő sorok hatottak rám és ébresztettek gondolatokat 

bennem. Fáj-e nekem ajkaim némaságának könnyelmű hallgatása? 

Merthogy az igazság az, hogy nagyon sokszor kapom magam 

semmittevésbe mélyedve, komor és beteg lélekkel várva a "csodát". De 

írhatnám azt is, hogy a sült galambot. Hogy majd helyettem mások 

szolgálnak. Mások dolgoznak az Isten szőlőskertjében. Pedig ahogy Péter 

nyílt tagadása a főpap udvarán bűn volt 2000 éve, ugyanúgy bűn ma a néma 

ajkak könnyelmű hallgatása is. Nem csak kimondott szavakkal lehet 

megtagadni Istent. 

Ez a világ pusztulásra van ítélve, ez olvasható feketén fehéren a Bibliában. 

Nem álltathatjuk magunkat azzal, hogy szép szavaktól, az imánktól, az 

énekeinktől megváltozik valami. Sajnos haladunk a pusztulás felé, és 

ilyenkor egyetlen értelmes cselekedet elképzelhető: minél több ember 

megmentése a biztos kárhozattól. Ha egy kicsit külső szemmel tekintek az 

életemre, ahhoz hasonlíthatnám magam, mintha én egy biztonságos 

mentőcsónakban ülve nézném végig a Titanic süllyedését. Tudom, hogy a 

hajón ülőkre biztos halál vár, de én szépen elevezgetek a kis csónakomban, 

mint aki épp evezős gyakorlatot tart, vagy horgászni indul.  

Pedig Isten nem egy "horgászó" életet vár tőlünk egy csendes tó partján 

napozva. Nem azt, hogy ücsörögjünk az üdvösségünk biztos és megnyugtató 

tudatában az istentiszteleteinken és egymást bátorítsuk és erősítsük az 

énekeinkkel, szolgálatainkkal. Szükséges és nem lebecsülendő az is, de 

ennél azért többre hívattunk. Babits Mihály azt írja a Jónás könyvében, hogy 

"bűnösök közt cinkos, aki néma."  

Ezek a verssorok az utóbbi hetekben rendkívül szíven ütöttek. Cinkos vagyok, amikor néma maradok. Amikor 

nem emelem fel a szavam a bűnnel szemben, vagy az igazság mellett. Egyszerű konfliktuskerülésből, 

kényelemből, félreértelmezett békére törekvésből, más szóval gyávaságból. 

Számomra az idei Pünkösd üzenete az volt, hogy szólaljak meg végre. Hogy használjam azokat a kegyelmi 

ajándékokat, amiket kaptam, ne csak a magam örömére és szórakoztatására, hanem a hétköznapi szolgálatra. A 

munkahelyemen, a társas kapcsolataimban és a gyülekezetben egyaránt.  

Hogy mi ez a küldetés? Ézsaiás gyönyörűen megfogalmazta ezt több ezer évvel ezelőtt: "Elküldött, hogy 

örömhírt vigyek az alázatosoknak, szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 

Vígasztalok minden gyászolót, hamu helyett fejdíszt hordok, csüggedés helyett öröméneket." 

Taligásné Rákosi Márta  

Gerzsenyi Sándor: 

Vétkes hallgatás 

Ma bűn a néma ajkak 

könnyelmű hallgatása. 

Vétek, ha álmos szemmel 

gunnyasztanak az őrök 

a várfokon magányos 

semmittevésbe mélyedt, 

komor, beteg lélekkel… 

Nekem fáj némaságba 

burkoltan várakozni, 

hogy mások végezzék el 

helyettem gyönge éltem 

nemes, nagy hivatását. 

Jöjj, szánj meg, drága 

Lélek, 

és tölts meg bátorsággal, 

hogy hangosan kiáltsam 

e füstölgő világba 

az örök Jót, az Igét, 

az örök Békét, Krisztust 

s az örök Hont, a 

Mennyet. 
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Isten kezében… 
Szeretném megosztani megtapasztalásaimat, amiket az elmúlt hónapokban éltem át. Rutin vizsgálatot követően 

további vizsgálatokra hívtak, mivel rendellenességet találtak. Megállapították, hogy műtéti beavatkozásra lesz 

szükség, mivel a rosszindulatú csomót el kell távolítani. Még a vizsgálatok során, amikor nem volt biztos, hogy 

mi lesz a kimenetele a betegségnek, sokat imádkoztam, az Úr elé tárva a betegségemet és hittem, hogy ő meg 

tud gyógyítani, bármi is lesz a diagnózis. Akkor a vérfolyásos asszony történetét olvastam. Máté 9: 22. versben 

mondja az Úr Jézus: „Bízzál leányom, hited megtartott téged.” Ez az ige nagy erőt adott nekem, tudtam, még 

ha a legrosszabbat mondják is az orvosok nem kell félnem, mert az Orvosok Orvosának van hatalma 

meggyógyítani. A hosszú hetek alatt, amíg várakoznom kellett a műtétre, és azután a szövettani vizsgálat 

eredményére, csodálatos békességet kaptam. Nem féltem és tudtam nyugodtan aludni éjszakánként, mert 

bizonyos voltam benne, hogy jó kezekben vagyok. 

Nagyon sok erőt adott az is, hogy testvéreim mellettem álltak, imádkoztak értem, erről biztosítottak szóban, 

SMS üzenetekben, telefonon, interneten. Jó volt megtapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a nehéz helyzetben. 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy felgyógyultam a műtét után, és a vizsgálati eredményeim is jók lettek. Övé legyen 

a dicsőség, én pedig szeretném továbbra is Őt szolgálni engedelmes szívvel. 

Lisztesné Oros Erzsébet 

Gyermeknap – Családi nap  
Május második szombatján gyülekezetünk fiataljaival gyermeknapot, 

családi napot szerveztünk. Nagy örömünkre egyre több kicsi 

„gyermekünk” van, akik szeretnek együtt lenni, együtt játszani. 

Hozzájuk hasonlóan mi, szülők is örömmel vagyunk együtt. 

Beszélgetünk, megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat, a 

gyereknevelés örömeit, nehézségeit, tapasztalatot cserélünk, együtt 

imádkozunk, és együtt ülünk az ige mellett. Ezen a szép napon mindez 

terítékre került. Megérkezés után több játékot játszottunk felnőtt-

gyermek vegyes csapatban, ügyességi játékokat, lufis játékot, bibliai 

kirakót, „kicsi gyermek joghurttal eteti anyát/apát, akinek be van kötve 

a szeme” játékot. 

A közös játékot követően mi, felnőttek egy kis kört alkotva leültünk és 

imádsággal, énekkel megkezdve beszélgettünk. Témánk a Kövek volt. 

„A ZEN- kőművészet titka” bár tőlünk igen messze áll ez a kultúra, de 

úgy gondolom, hogy valamit mégis érdemes lenne átvenni ebből a fajta 

gondolkodásmódból. A minap bukkantam rá egy képsorozatra és 

nagyon megfogott a látványa, de kicsit tovább gondolva a történetet, a 

kövek helyére saját magunkat tenném. Annyira különbözőek vagyunk, 

de a hozzáértő kezek munkája nyomán, elég egy parányi kapcsolódási 

pont és máris egyensúlyba kerülnek a dolgok. Gyülekezetünk építő-

kövei vagyunk és csak rajtunk áll, hogy mit akarunk építeni. 

Hajlandóak vagyunk e akár hosszú órákat, napokat rááldozni egymásra, 

hogy megtaláljuk azt az egy pontot, ahol tökéletes harmóniába 

kerülhetünk. Az alábbi képeken láthatjátok, hogy a kövekben látszólag 

semmi közös nincsen. Teljesen más a méretük, formájuk, anyaguk. A 

fizikai törvényeknek látszólag ellentmondóan mégis egységet alkotnak. 

Megtalálták azt az egyetlen pontot, ahol kapcsolódni tudnak…” 

Bánszki Péter testvér ezekkel a gondolatokkal indította a beszélgetést, 

és a végére megállapítottunk, hogy az egymás mellé állított két betűből: 

kő, milyen sok mindent el tudunk mondani, milyen sok gondolatot 

ébreszt, mennyi tulajdonságát lehetne, kellene beépíteni jellemünkbe. 

Miután apraja-nagyja elfáradt, asztalhoz ültünk, és nagyon jó hangulatban együtt vacsoráztunk: virslit 

paradicsommal, paprikával, zöldhagymával, teával, majd ezt megkoronázta az a sok féle édes-, sós süti és 

finomság, amit otthonról hoztunk. Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat: 

együtt voltunk szeretetben, vidámságban és éreztük Isten áldását és jelenlétét ebben a pár órában, amit együtt 

töltöttünk. 

Fakó-Süveges Tímea  
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Menyegző 
Különleges örömben volt része családunknak, 

gyülekezetünknek, barátainknak 2016.05.28-án, amikor 

Gellén Dániel és Gáspár Yvett örök hűséget fogadott 

egymásnak. A nagy nap hivatalos része, a pilisi Polgármesteri 

Hivatal Házasságkötő termében kezdődött. Ezt követően, a 

baptista szertartásnak a pilisi Evangélikus Templom adott 

helyet. Az ünnepeltek bevonulása után, Újvári Ferenc, 

lelkipásztor által hangzott el az igei üzenet, amely a Pál első 

leve az Korinthusiakhoz 13. rész volt. Az igehirdetésben 

hallottunk a szeretetről és annak fontosságáról. 

Lelkipásztorunk szavai után következett a fogadalom tétel, 

amelyet Seres Győző, monori lelkipásztor zárt áldáskérő imával. A köszöntéseket Szilágyi József, a pilisi 

gyülekezet vezetője kezdte, aki egy családi Bibliát ajándékozott az ifjú pár részére. A monori és a pilisi ifjúság 

is összeállt egy ének erejére, ezzel is üdvözölve a legfrissebb házaspárt. Majd a menyasszony egyik gyerekkori 

barátnője, Vincze Regina Evelin és a vőlegény oldaláról, Benedek Gergő jókívánságai hangzottak el. A Gáspár 

család részéről, Gáspár Adélkától egy költemény hangzott el, amely figyelmezteti az ifjú párt, hogy bármilyen 

vész esetén, egyedül Mesterükre nézzenek, és Tőle várják a segítséget. Dániel részéről pedig nagybátyja, Kiss 

Zoltán, diószegi lelkipásztor köszöntötte őket. Az Istentiszteletet színesebbé tette a monori valamint pilisi 

testvérekből álló alkalmi énekkar szolgálata, amelyet ezúton is köszönünk! A csoportkép készítése után, 

közösen sétáltunk át a pilisi Baptista Imaházhoz, ahol mindenkit szeretetvendégség várt. A gyönyörű idő 

lehetővé tette, az udvaron való beszélgetést, fényképezkedést. Hálásak vagyunk, hogy Yvett és Dani útjai 

összeértek, találkoztak és elkezdhették közös életüket. 

Gáspár Alíz 

Gyermekbemutatások 
Április 24-én együtt örülhetett és ünnepelt a pilisi gyülekezet a 

Pálya családdal, mert elhozták legfiatalabb családtagjukat, 

Csengét. Az ige üzenetét Márk 10:13-16-ból Nemeshegyi Zoltán 

lelkipásztor tolmácsolta. "Kinek mutatjuk be a gyermeket?" - tette 

fel a kérdést a gyülekezetnek. Bár a tanítványok úgy gondolták, 

hogy Jézus csak a felnőttekhez szól. Nem volt soha teher Jézusnak 

a gyerekeket az ölébe venni, megsimogatni, imádkozni értük. Neki 

van ideje ránk felnőttekre és a gyermekekre is egyaránt. Az igei 

szolgálat után a gyermekek "Ez az a nap" című éneket énekelték 

végül Dobai Dénes zárta a köszöntések sorát. Azt kívánjuk nektek 

Szilveszter és Annamária, hogy töltsétek be az Istentől kapott 

szülői hivatást. Legyetek jó tanítók, a hitéletben is jó példák. "Ekkor átkarolta és kezét rájuk téve megáldotta 

őket"  

Kovácsné Dobai Edit 

Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak, az anyaméhgyümölcse: jutalom. (Zsoltárok,127:3) 

Örömünnepre gyűlhettünk össze 2016.április 10-én, amikor is, 

Zeffer Ruben és Zeffer Betti először hozták az Úr házába 

elsőszülött gyermeküket Zeffer Zoét! 

A délelőtt imaórával kezdődött, ahol Zeffer Sándor buzdította 

imára a testvéreket. 

Azután megérkezett Zoé babánk, aki hatalmas sírással 

köszöntötte a testvéreket, túlharsogta még Újvári Ferenc 

lelkipásztorunkat is, aki a János evangéliuma 10. rész 6-tól 10-ig 

terjedő igeszakasszal  köszöntötte a családot és beszélt az Életről. 

A gyülekezet részéről a gyermekek, Zeffer Andrea, Zeffer 

Magdolna és Vincze Regina is beállt a köszöntők táborába. Egy 

aprócska ember életét nem is adhatnánk jobb kezekbe, mint az ÚR kezeibe! 

Istenünk áldása legyen továbbra is a család életén! 

Zeffer Orsolya  



SÁFÁR 9 2016.Június 

 

Regionális női csendesnap és ABÉKE kórus szolgálata Kispesten 
2016. április 17-én délelőtt regionális női csendesnapra került sor a 

Kispesti Baptista Gyülekezetben. A délelőtti alkalmon Ujváriné 

Szabó Anikó, az Európai Baptista Nőszövetség elnöke adott 

áttekintést kontinensünk baptista szövetségeinek helyzetéről, benne 

a nők szolgálatáról. Bibliai előadásának témája "Nyerő veszteség" 

volt. Ebben kiemelte, hogy Istenben való hitünk és a Krisztus 

hűséges követése fölmérhetetlen áldást jelent már földi életünk 

során, még akkor is, ha időnként veszteségek és lelki próbák is 

érnek bennünket. Bibliai példával élve, a szántóföldjén értékes 

kincseket találó embert a fáradtsággal nem törődve mindent 

áldozatot meghozott azért, hogy a további kincseket rejtő földet 

megvegye és a benne rejlő további értékek birtokába jusson.  A női csendesnap liturgusa és háziasszonya 

Mészárosné Dr. Seres Leila a kispesti gyülekezet lelkipásztornéja volt. 

Délután az albertirsai ének-zeneegyüttes koncertjére került sor a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az ének-

zenei szolgálatot egész nap az Albertirsai Baptista Gyülekezet Énekegyüttese (ABÉKE) 35+ ifjúsági énekkara 

végezte. A 25 évvel ezelőtt megalakult együttes nagyszerű szolgálatot végzett az elmúlt évtizedekben, nemcsak 

a helyi gyülekezetben, hanem szerte az országban, sőt még a határon túl is. Az egyes énekblokkokat személyes 

bizonyságtételek és a kórus misszióútjairól szóló 

élménybeszámolók tették még színesebbé. 

Délután Ujvári Ferenc, albertirsai lelkipásztor, a Budapesti 

Baptista Egyházkerület titkára hirdette Isten igéjét Isten 

oltalmazó szeretetéről. 

Köszönjük a helyi gyülekezet helytállását és bőséges 

vendégszeretetét. Az egész napos konferencia önkéntes 

adománygyűjtésének összegét a nőszövetség missziójának 

támogatására ajánlottuk fel. Isten áldását kívánjuk a 

konferencián résztvevők és szolgálattevők további életére 

és Isten Országáért végzett szolgálatára! 

Forrás: Kispesti Gyülekezet honlapja 

Felsőpetényiek vendégszolgálata Pilisen 
Április 17-én látogatott el a felsőpetényi gyülekezet szolgáló csoportja 

gyülekezetünkbe. Ahogy vártuk, reggel 9 órára megérkeztek a rájuk jellemző 

jókedvvel és szolgálatkészséggel.   

Már az imaórán Lackovszki Máté buzdítása nyomán egybeforrt a két gyülekezet, 

együtt adva hálát és együtt könyörögve Mennyei Atyánkhoz. 

Igével egész napunkon Tenkely Béla lelkipásztor szolgált, aki előtte sokáig közöttünk 

szolgálván „hazajött” Pilisre, így egy kicsit különleges volt számunkra felsőpetényi 

pásztorként üdvözölni őt. 

Délelőttünkön a vendégek többféle módon szóltak hozzánk, az énekkaron kívül 

bizonyságtételekkel és versekkel domborítva ki az ige üzenetét. 

A családoknál elköltött ebéd után számunkra valóban egyedi módon kezdődött 

délutáni Istentiszteletünk, ugyanis a 

felsőpetényi fúvósok térzenét adtak 

udvarunkon, ily módon is hívogatva 

a közelben élőket. Délutánunkon az 

igei üzenet mellet szintén többféle szolgálat hangzott el, 

amelyek által felhangolt lelkünkkel úgy éreztük valóban „Itt 

van Isten köztünk”. 

A napot szeretetvendégséggel zártuk, ahol még közelebb 

kerülve egymáshoz adtunk hálát Istenünknek, aki által 

testvérek lehetünk és, aki által igazi szeretetközösségben 

tölthettük ezt az ajándékba kapott napot. 

Szilágyi József  

https://www.facebook.com/AlbertirsaiBaptistaGyulekezet/


SÁFÁR 10 2016.Június 

 

Anyák napok - mérföldkövek 
Az anyák napja mindenki számára nagyon kedves Ünnep. Bennem talán még jobban hatványozódnak a hozzá 

fűzött érzések, mint sokaknál, hiszen munkám során kicsi gyermekekkel készülök, megélem ezeket a különleges 

napokat évről-évre. 

Azon gondolkodtam idén, hogy az óvodai nagy napokon kívül a személyes anyák napjaim is mennyi félék 

voltak eddigi életem során! Először is voltam kis gyerek, aki köszöntöttem, aztán nagyobbacska, még 

köszönthettem az Édesanyámat, 20 éves koromtól pedig már csak a sírjára vihettem virágot. 

Isten gyermekeink által megadta számomra azt a lehetőséget, hogy úgy szerethessek, gondoskodhassak, 

neveljek, ahogy engem szerettek, és az a szeretet soha el nem múlik. 

Aztán gyönyörködhettem a kicsi gyermekeink néhány soros versikéiben, kedves rajzaikban, amelyeket ma is 

őrzök, a kis fogalmazásokban, melyekben megtaláltam a tanító néni instrukcióit, és az egyéni kis gondolataikat 

is. Később maguk választotta verssel köszöntöttek, és gyönyörű mezei virágból összeállított csokorral. Eljött az 

az idő is, amikor kirepültek a kis családi fészekből, egy-egy telefonhívással, e-mail üzenettel jelezték, hogy 

szeretnek, gondolnak rám. Azt hiszem, ez volt a legnehezebb időszak, hiszen már nem lehettek a közelemben. 

Isten hű az ígéreteihez, én csak bízom benne, ha néha lankadó hittel is. 

Ebben az évben megadatott számomra az is, hogy a kicsi unokánkat is láthassam az óvodában, 

gyülekezetünkben köszönteni Édesanyját, engem. Most úgy érzem, ennél nem is kérhetek többet. 

Istennél még sok-sok áldás van elkészítve számunkra, amit akarata szerint ajándékozni fog, ha időt is ad a földi 

élethez. 

Köszönöm Istennek ezeket a mérföldköveket, és ha még szánt nekem néhány "színt" ebben a  csokorban, 

örömmel veszem és hálásan számlálgatom, gyönyörködöm benne. 

Rákosi Márta 

A homokozó 
Az egyik szombati napon egy kisfiú a kertjükben lévő homokozóban játszott. Számtalan sok játéka volt, kis 

traktorok, lapát és formaöntő. Nagyon élvezte a homok adta lehetőségeket és elkezdett utat építeni a 

játékautóknak. Ahogy építgette egyszer csak elakadt, mivel az útjában volt egy nagyobb kődarab. Annyira az 

útjában volt, hogy elhatározta, hogy odébb teszi. Próbálta megemelni, de olyan nehéz volt, hogy nem bírta. Így 

más módszert választva teljes erejéből nekifeszült a kődarabnak, hogy eltolja. Próbálkozott, próbálkozott, de a 

kődarab csak éppen, hogy megmozdult. Eltolni viszont nem tudta. 

Apja a ház ablakából követte figyelemmel az eseményeket. Látta kisfia próbálkozásait, végül kiment hozzá és 

ezt kérdezte: – Kisfiam, miért nem használsz minden rendelkezésedre álló erőt? 

Fia kissé felháborodva így felelt: – Apa, de én mindent megtettem ahhoz, hogy arrébb toljam a követ! Nem is 

adtam fel és nem is akarom, de egyszerűen nem megy. 

– Nem, fiam, nem használtál minden rendelkezésedre álló erőt – mondta szelíden az édesapja. 

– Nem kérdeztél meg engem, hogy segítenék-e! Azután az apa felemelte a követ és elvitte az útból. 

Sokszor van az ember életében, hogy olyan feladatot próbál megoldani, amire igazából egyedül nem képes. De 

jusson eszedbe, hogy mindig van kitől segítséget kérni! 

A mi drága Mennyei Atyánktól: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik!” (Zsolt 37,5)  

 

 

Szavaink jelentősége az Ige tükrében 
„A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert 

amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk 6,45) 

„Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.” (Péld 12,18) 

„A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.” (Péld 15,4) 

„Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz.” (Péld 15,28) 

„A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást. Lépes méz a kedves beszéd: édes a 

léleknek és gyógyulás a testnek.” (Péld 16,23-24) 

„Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától.” (Péld 17,9) 

Forrás: Internet 
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Események: 
 

- Július 25-30   Gyülekezeti csendesnapok Révfülöpön 

- Szeptember 25  Hálaadó ünnepély Pilisen 

- Október 2  Hálaadó ünnepély Albertirsán 

- Október 8  Hálaadó ünnepély Monoron 

 

Szeretnénk gyülekezetünk lapját még elérhetőbbé tenni és minden megjelenő lapszámot PDF formátumban a 

megjelenéskor hírlevél formájában e-mail címre küldeni. Így lehetőség nyílik annak tovább küldésére 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 

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

Telefon:  0620/886-1734 

Email:   safarlap@gmail.com 

Schwalm Rózsa 

Nyár van 

 

Nyár van, színek és fénye 

varázsa, 

forró szél ringatta lombok 

között, 

aranyló napsugár villanása. 

Árad a júniusi fényözön. 

Bárányfelhők a horizont szélén, 

fehér hegyvonulatot formálnak, 

a tiszta égbolt, ragyogó kékjén, 

elbűvölő, mesebeli tájat. 

A határban szőke búzatáblák, 

szélben hajlongó, sok-sok dús 

kalász.. 

Tűző nap érleli az életet, 

közel az aratás, s ígéretes. 

Bőkezűen adja az ég Ura, 

szükségét az éhező világnak, 

legyen igazságos elosztása, 

jusson kenyér, mindenki 

asztalára. 
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