
Ő él és uralkodik 
 

Alig van ember a keresztyén világban, aki ne hallotta volna Georg Friedrich Händel Jézus Krisztus életéről írt Messiás 

című oratóriumának frenetikus Halleluja kórusát.  A londoni ősbemutatón, amikor ez felcsendült, II. György király 

felállt, hogy kifejezze hódolatát a királyok királya előtt.  Amint az uralkodó felállt, a hallgatóság követte példáját. 

Innen ered az a hagyomány, amely hosszú ideig élt, miszerint a Messiás oratórium Halleluja kórusát állva hallgatta 

végig a közönség. 

Ennek utolsó mondata így szól a 

feltámadt Krisztusról, aki él és 

uralkodik: "Királyok, királya, urak 

ura, és országának nem lesz majd 

vége". Tudnunk kell, hogy ezen a 

húsvéton, amikor Krisztust, a 

föltámadottat magasztaljuk, akkor a 

mindenség örökkévaló királya előtt 

hódolunk. János apostolnak a 

Jelenések könyvében így 

mutatkozik be az Úr: „ne félj, én 

vagyok az első és az utolsó, és az 

élő: halott voltam, de íme, élek 

örökkön örökké, és nálam vannak a 

halál és a pokol kulcsai.”  

(Jel 1, 17-18) 

Lelkipásztori szolgálatomhoz 

hozzátartozik, hogy az evangélium 

vígasztaló és az élet reménységét egyedül nyújtó igéit hirdessem. Az elmúlt hetekben két közeli hozzátartozóm 

tragikus halálát követően álltam én is a gyászolók közé. Így magamnak fogalmazhattam meg, mit jelent 

bizonyossággal hinni a feltámadt Krisztusban, aki él és uralkodik, kezében tartja megváltottai életét a földi létben és 

a halálon túl, az örök életben. S nincs olyan hatalom, amely kiragadhatná az övéit Krisztus erős, megtartó kezéből.  

Igaz, hogy nem vagyunk mentesek megpróbáltatástól, szenvedéstől, testi haláltól. Ez a mi utunk. De Krisztus 

Urunkba, és az Ő dicsőséges feltámadásába vetett hit által tudjuk, hogy mindezeken túl, örökkévaló országában vár 

bennünket. A nagyhét ünneplésében végig nézzünk fel Krisztusra, mert ez igazi felkészülés. Lélekben járjuk vele 

végig a kereszt útját.  

Amikor Urunk szenvedését szemlélve elcsendesedünk, megerősít bennünket próbáinkban kitartani, kísértéseinkben 

végig megállni, és amikor minden veszni látszik, győztes feltámadásában nyert hittel átmenni a halálból az életre 

vele. 

Zárásul hangozzék a Jelenések könyve 12. rész 10-11. verse: „Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a 

mennyben: Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert 

levettetett testvéreink vádlója … Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték 

életüket mindhalálig.” 

Krisztus feltámadt, él és uralkodik örökké, mi pedig országa népe vagyunk! Ezért mondjunk együtt halleluját 

feltámadt Urunknak! 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! 

Ujvári Ferenc 
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„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik őt.” 
Ez az első prófécia, ami a Messiás eljöveteléről szól. Ézsaiás prófétálja Akháznak, Juda királyának, amikor háború 

fenyegette. Akház ahelyett, hogy Istenben bízott volna, inkább Asszíriához fordul segítségért, aminek végül meg is 

lett a következménye. Ez az igevers nagyon sok vita kereszttüzében van. Az újfordítású biblia a szüzet fiatal nőnek 

fordította le, mert a fordítók nem tartották értelmesnek és lehetségesnek, hogy Isten ezt mondta Ézsaiáson keresztül. 

A mai modern korban, amikor egyre divatosabbak a különféle spirituális ideológiák, vallások, még több támadást 

kap ez az ige. Krisztus létezését és váltság halálát nemcsak a létezése előtt nem akarták figyelembe venni, mint 

Akház, hanem ma sem. A sátán próbálja ez isteni egyenletből kivenni Krisztus szerepét. Egyre nyitottabbak az 

emberek a „nem látható világ” felé, csak egyre rosszabb irányban. Egy lehetőség van a keresztények kezében, ha az 

életünkön keresztül láthatják meg az igazságot. Sokszor mondjuk, hogy mi, mint hívők: Hiszünk! A kérdés csak az, 

hogy: miben?  

„…és Immánuelnek nevezik őt.” Tényleg velünk van Isten? Hagyjuk egyáltalán, hogy mellettünk legyen? Vagy 

inkább a bűneink ellökik tőlünk, mi meg értetlenkedve, esetleg hitetlenkedve törődünk bele, hogy az élő Isten már 

csak egy távoli kép csupán? Hagyjuk Istent belépni a döntéseink mögé, vagy a saját büszkeségünk, nyakasságunk 

tesz minket hiteltelenné? Vajon minden ismerősünk hívőnek lát, vagy elbújunk a „mindnyájan gyarlók vagyunk” 

mentegetőzés mögé? Én kívánom minden testvéremnek, hogy úgy tudjuk megélni minden napunkat, hogy az Isten 

közelsége tapintható lehessen a közelségünkben! Kívánom, hogy a mai divatos ideológiákkal szemben ne csak a 

hitünk legyen stabil, hanem Krisztusi módon tudjunk kiállni Isten mellett! Kívánom, hogy a hovatartozásunk ne csak 

a nagy horderejű döntéseknél tükröződjön, hanem az olyan kis apróságokban, olyan döntéseinkben, amit lehet, hogy 

soha nem tudnak meg az emberek. Kívánom, hogy soha ne törődjünk bele abba, ha azt érezzük, hogy Isten nincs 

velünk! 

Süveges Zsolt 

Pozsonyi baptisták Albertirsán 
Április igazi tavaszi pezsgéssel indult gyülekezetünkben. Ragyogó napsütésre ébredhettünk az első vasárnap reggel. 

Szorgos testvérek jöttek, mentek, hogy a közel negyven tagú énekkar fogadására minden elő legyen készítve. Majd 

begördült az autóbusz. Az első kézfogásoknál még kicsit zavarban voltak a vendéglátók és vendégek egyaránt, milyen 

nyelven is fogjuk egymást megérteni? A mosoly, a szeretet, a 

találkozás jóíze azonban rövidesen feloldotta ezt, s mire a 

kezdő ének felcsendült, már mindenki tudta, testvérek 

vagyunk, Jézus Krisztusban egyek. 

Dr. Jan Szőlős lelkipásztor, a Szlovák Baptista Egyház elnöke 

kísérte el az énekkart, és vállalkozott arra a feladatra, hogy 

szlovák anyanyelvűsége ellenére, magyarul hirdesse az igét, 

Lukács 9,28-36 alapján. A tanítványok fent a hegyen Jézus 

Krisztust meglátják, mint a megdicsőült Urat. Szeretnék 

megragadni, megtartani ezt a pillanatot, de Jézus Krisztus 

egyértelműen a tudtukra adja, a megváltás útja, szolgálatának 

beteljesedése a szenvedésen át teljesül be. Mindezt már csak 

Krisztus feltámadása után értették meg a tanítványok, aminek 

az összegzését a Zsidókhoz írt levél 2. rész 9-10-dik versében olvashatjuk. Megváltásunk Jézus Krisztus szenvedése 

árán mehetett végbe. 

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a pozsonyi énekkar 

délelőtti szolgálatát velünk együtt hallgatta végig Fazekas 

László, városunk polgármestere, kedves feleségével, 

Zsuzsával. Polgármester úr néhány szóban üdvözölte az 

egybegyűlteket. Annak is nagyon örültünk, hogy 

körünkben lehetett a szlovák nemzetiségi önkormányzat 

képviselője is, Szemőkné Szedlacsek Judit. 

Hanka Sandarova izgalmas beszélgetésre invitálta a 

gyerekeket, felismerik-e a megízlelt különböző porokat, s 

ezek a vegyes ízek, hogyan is állnak össze, megfelelő 

arányban finom süteménnyé. Így áll össze Krisztus teste, a 

gyülekezet. Sokfélék vagyunk, de általa összeszerkesztve 

megtapasztalhatjuk a testvéri közösség jó ízét. Végül a 

finom süteményt megízlelve indultak a gyermekek a 

vasárnapi iskolai foglalkozásukra.  
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Az énekkar három blokkban szolgált. Testvéreink 

komoly előkészítő munkájának köszönhetően a 

hallgatóság szlovákul és magyarul követhette az 

énekszövegeket, ami nagy segítséget jelentett, hogy ne 

csak zenei élményben legyen részünk, hanem 

tartalmilag is átvehessük egy-egy csodás dallam 

üzenetét. Annál is inkább, mivel a harmadik zenei 

csokor már az előttünk álló nagyheti, húsvéti ünnepről 

szólt, s valóban felemelt bennünket arra a lelki 

magasságra, amely méltó a feltámadott Krisztus 

ünneplésre. "...és így szóltak hatalmas hangon: "Méltó 

a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a 

gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a 

dicsőség és az áldás!" (Jel 5,12) 

Az alkalom végén, egyik idős testvérnőnk ragyogó arccal mondta, hogy minden szót megértett egykori anyanyelvén. 

Rövid déli pihenő után a kórus még az Alberti Evangélikus Templomban adott koncertet a Tessedik emlékév 

keretében, ahol Szilák-Túri Krisztina, evangélikus lelkész köszöntötte a vendégeket. Így nemcsak gyülekezetünk 

élvezhette a zenei bizonyságtételt, hanem annak jó ízéből részesedhettek az érdeklődő emberek városunkból. 

Újabb tapasztalatot szerezhettünk arról, amit a Zsoltáros így fogalmaz meg: "Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha 

a testvérek egyetértésben élnek!" (Zsolt 133,1) 

Ujváriné Szabó Anikó 

Női kör Pilisen 
Tavaszi megújulás lelki, és testi értelemben, ez volt a fő mondanivalója az április 1-én megrendezett női körnek. 

Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, terveket készítünk. Így kellene ennek 

lennie a lelki életben is. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy már második alkalommal tudtunk mi nőtestvérek imádkozó szívvel összegyűlni. 

Ez az alkalom most más volt, mint az előző, mert meghívásunkra csatlakoztak hozzánk albertirsai nőtestvérek is, 

valamint köszönthettük körünkben Nagyné 

Albert Nórát a Baptista Egyházkerület női 

missziójának vezetőjét, aki, az előadást tartotta.  
Ujvári Anikó, lelkipásztornénk köszöntötte az 

egybegyűlteket, és imádkozott az alkalom 

áldásáért, majd nagy átéléssel énekeltük a Nagy 

Istenem, ha nézem a világot című énekünket. Ezt 

követően Nóra felolvasta a Zsoltár. 51: 9-15 

terjedő igeszakaszt. Kiemelten nagy hangsúlyt 

fektetett a 12. versre „Tiszta szívet teremts 

bennem Istenem”. 

Nekünk hívő embereknek is szükségünk van a 

megújulásra, a lelki nagytakarításra. Nem lesz 

lelki tisztaság, ha nem kezdjük el életünkben a 

nagytakarítást.”Tavasszal a halottnak tűnő 

földből életek törnek fel”, soha nem szabad 

feladni!. 

Tanítást hallhattunk még arról is, hogy Isten egyedinek teremtett bennünket. Amint szükség van testünk minden 

tagjára úgy van szüksége Istennek minden emberre (1.kor.12: 12-31). Szó volt még az ítélkezésről (János 8: 15) „test 

szerint ítéltek”. Nekünk embereknek nincs jogunk senki felett ítélkezni, egyedül Istennek van ehhez joga.” 

Végezetül feltevődött a kérdés „ismerjük e lelki ajándékunkat?” Bátorítást kaptunk arra, hogy fedezzük fel a lelki 

ajándékainkat. Ahhoz, hogy tudjuk a körülöttünk élő embereknek tanúbizonyságot tenni, és legyen hozzá erőnk, Isten 

fegyverzetét a lélek kardját fel kell vennünk, hogy harcedzettek legyünk. Legyünk hírnökei az Úrnak, hogy az Ő 

dicsőségére tudjunk válni. Az előadás egy verssel fejeződött be, amit Nóra mondott el. A vers címe: „Amit keresel” 

és egyéni imádkozásokkal fejeződött be. Az alkalom végén még Anikó számolt be legutóbbi New York-i útjáról, 

ahol részt vehetett az ENSZ szervezésében tartott konferencián, a nők gazdasági felemelkedésével kapcsolatos 

jószolgálati munkáról. 

A helybéli testvérnők szeretetvendégséggel szolgáltak, eközben lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre. Hálásak 

vagyunk, hogy együtt lehettünk Isten jelenlétében, szeretetében és békességében. Mindezért az Úré a dicsősség. 

Vincéné Antal Márta  
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Menyegző 
„Örülj és örvendezz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr.” Jóel 2:21 

Öröm töltötte el a szívünket, amikor a meghívásnak eleget téve, néhányan részt 

vehettünk teológusunk, Bócsa Roland és menyasszonya, Leancu Evelin 

menyegzőjén. 2017.03.25-én fogadtak örök hűséget egymásnak, Isten és a 

népes gyülekezet előtt.  
A nap hivatalos része a bajai Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 

kezdődött. Ezt követően az egyházi szertartásnak a helyi Turisztikai Központ 

adott helyet. Az ünnepeltek bevonulása után Milánkovics Dániel, jánoshalmai 

lelkipásztor köszöntötte az ifjú párt és a gyülekezetet. „Ezért hagyja el a férfi 

apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” 

(Mt.19:5) Az alkalmi dicsőítő csoporttal közösen énekeltünk. A fiatalok 

életében a zene központi szerepet tölt be, ezért a megszokottnál jóval többet 

énekeltünk. Evelin családjára való tekintettel román nyelven is dicsőítettünk. 

Az igehirdetésben hallottunk a szülőkről, szívességről és a szerelem 

fontosságáról. Az öt szeretetnyelv – Elismerő szavak, Minőségi idő, 

Ajándékozás, Szívességek, Testi érintés/ölelés – alkalmazását a lelkipásztor 

saját életéből vett példákkal támasztotta alá. Majd a fogadalomtételt a 

lelkipásztor áldást kérő imája zárta. Köszöntéseket hallhattunk a bajai lelkipásztortól, Dóczi Ákostól, valamint az 

ifjúság részéről Kis Barnabástól. 

Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget. Hálásak vagyunk az ifjú párért, kívánjuk Isten áldását életükre! 

Gáspár Adél 

Hova tartozol? 
Az év első közös ifi alkalmának Pilis adott otthont. Hosszú szerveződéssel, nagy izgalommal, és néhány 

meglepetéssel vártuk 2017.02.11-én a körzet fiataljait. Mint ahogyan az lenni szokott, Monorról, Ócsáról és 

Ceglédről érkeztek közénk. Ezeken a településeken kívül, fel lehet még sorolni Szentendrét, Baját és környékét, 

ugyanis teológusunknak köszönhetően új fiatalokat is megismerhettünk.  

Ifjúsági vezetőnk, Zeffer Ruben köszöntése után, néhány bemelegítő játék következett, amely már hagyomány a 

Pilisen tartandó közös ifiken. A dicsőítést Bócsa Roland és barátai végezték. Az énekek által lehetőségünk volt 

elcsendesedni és elgondolkodni a fiatalos dallamok mondandóin.  

Az alkalomnak a Hova tartozol? címet adtuk. 

Napjainkban egyre gyakoribbá válik, hogy 

elhagyják az emberek gyülekezeteiket és keresnek 

egy másikat. De milyen okok vezetnek el idáig? 

Helyes vagy helytelen dolog ez? Miért vannak 

szakadások? Miért és hogyan alakulnak ki az új 

gyülekezetek és felekezetek? A sok a miértre 

Seres Győző monori lelkipásztor segített választ 

keresni. Előadásában kérdéseket szegezett felénk, 

mégpedig: Hány keresztény közösségben jártunk 

eddig? Melyikre mondjuk azt, hogy oda 

tartozunk? Miről tudjuk megismerni azt, hogy 

valahova tartozunk? A tanítást még színesebbé 

tették a hétköznapi példák. 

Végezetül a szívünkre helyezte, hogy sok jó 

ember kis helyen is elfér. Fiatalként átgondolva az előadást, rájöhettem, hogy milyen sokan vannak, akik „lecserélik” 

a gyülekezetüket csak azért, mert lendületesebbre, modernebbre vágynak. Nem biztos, hogy ez a helyes út. A 

változást mindig magunkban kell elkezdeni. Jelen esetben, hogy tehetném fiatalosabbá a gyülekezetemet? Hol kell a 

segítség, milyen szolgálatot végezzek? 

A vacsora, amely az este meglepetése volt, ugyanis a megszokott szendvicsek helyett főtt ételt (milánói) kínáltunk a 

vendégeknek. Ebben nagy segítségünkre volt Vincze Zsolt és családja, akiknek ezúton is köszönjük a munkájukat! 

Teli hassal, egy kis csapatjáték következett. Szerencsére a jó hangulatot senki nem hagyta otthon, így önfeledten, 

örömmel tudott részt venni mindenki. 

Összefoglalva az alkalmat, hálásak vagyunk Istennek, hogy kis létszámunk ellenére, adott nekünk erőt az alkalom 

megszervezéséhez. Jó arra gondolni, hogy az évek elteltével egyre inkább összeszokottabb a csapat. Imádkozunk a 

következő alkalmakért és a közösségért. 

Gáspár Alíz  
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„…megtaláltam, akit lelkemből szeretek.” 
Újabb örömünnepet ült a kis családunk 2017. február 11-én délután: 

Adri és Zoli eljegyzését. A fiatalok és a szűk rokonság is nagy 

izgalommal várta ezt a napot, ahol Ujvári Ferenc, lelkipásztorunk 

köszöntötte őket ezekkel az igeversekkel: 

„Ágyamon éjjelente keresem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de 

nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a 

tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Rám találtak az őrök, 

akik a várost járják. Nem láttátok -kérdeztem-, akit lelkemből szeretek? 

Alig mentem tovább tőlük, máris megtaláltam, akit lelkemből szeretek. 

Megragadtam, nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, 

szülőmnek szobájába.” Énekek éneke 3;1-4 

Ezután a jegyespár Isten és a család előtt tett fogadalommal és 

gyűrűhúzással eljegyezték egymást. A megható és szívmelengető 

délután egy ebéddel ért véget. Sok boldogságot és Isten áldását 

kívánjuk jegyességetekre, házasságotokra és közös életetekre, Adri és 

Zoli! 

Csontos-Czibula Mariann 

Gyermekbemutatás 
Nagyon örülünk annak, hogy Isten megajándékozott minket egy egészséges kislánnyal, 

akit február 5-én vittünk el az albertirsai baptista gyülekezetbe, ahol Ujvári Ferenc 

lelkipásztor ajánlotta a gyülekezet figyelmébe Kingát. Ujvári testvér a János 

evangéliuma 16. rész 21-23. verset olvasta fel. A gyerekbemutatáskor Alexandriai 

Atanázt idézte: „ Az élet az vég nélkül való örvendezés attól kezdve, hogy Krisztus 

feltámadt a halottak közül”. Ez az öröm elfeleledtet minden fájdalmat és terhet. Majd 

feltette a kérdést, hogy lehet-e nem örülni az életnek? 

Friss apaként nehéz közhelyek nélkül megfogalmazni, hogy valóban mennyi örömet 

tud okozni egy pici emberke létezése. Olyan érzéseket szabadít fel, amelyekről 

korábban nem is tudtam, hogy léteznek. Nagyon boldogok vagyunk, hogy Isten ránk 

bízott egy életet, nem szeretnénk ezzel a bizalommal visszaélni. Szeretnénk jó szülőkké 

válni, és szeretnénk, hogy Kinga is minél hamarabb megismerkedjen Jézussal, hogy 

hasznos és építő tagja legyen az Ő egyházának. Tudjuk, hogy ez egy csodálatos, de egy 

cseppet sem könnyű út, ami ránk vár, de hisszük, hogy Isten meg fogja áldani a 

fáradalmainkat.  

Rákosi Gergő 

Találkozás… 
Még novemberben történt, amikor egy budai kórházban voltam gyógykezelésen. Azon a hét végén nem jöhettem 

haza, így ádvent első vasárnapját is bent töltöttem. Délelőtt a kórház kis kápolnájába hívogatott bennünket egy 

meghívó ádventi zenei áhítatra és az azt követő gyertya gyújtásra, majd istentiszteletre.  A zenei szolgálatot Kővári 

Eszter Sára énekművész és Peltzer Ferenc gitárművész végezte. Ismert ádventi énekek hangoztak el, személyes 

bizonyságtevésekkel. Az igei üzenet Lukács evangéliuma 21:25-36-ig terjedő igék alapján szólt, az Emberfia 

eljöveteléről. Többek között felhívta az ige szólója a jelenlévők figyelmét arra is, hogy ádvent első vasárnapján 

különösen figyeljünk az Úrra és várjuk, hogy fellobbanjon a szívünkben egy olyan láng, amit csak Isten tud 

meggyújtani. Áldott délelőtt volt.  

Ebéd után lepihentem és álmodtam. Egy belső hang arra késztetett, hogy induljak el és keressek meg egy hajléktalan 

embert. Engedelmeskedve a hívásnak, gyorsan elkészítettem két vajas, szalámis, sajtos zsemlét, gyümölcsöt, 

édességet, innivalót és a kissé zord, hideg időben elindultam a Széll Kálmán térre, ahol nagy megdöbbenésemre, nem 

találtam hajléktalant. Gondoltam, irányt változtatva, megyek a Nyugati felé, ott biztosan találok fázós, éhes 

embereket. Tekintetem azonban ilyen embert nem talált. Fohászkodtam, hogy Uram, te indítottad a szívemet, a 

kezemet, a lábamat, akkor nem lehet, hogy ezt én egyem meg. Még lementem az aluljáróba, de ott is csak a nagy 

vásárlási láztól nyüzsgő embereket találtam. De ahogy felfelé indultam a lépcsőn, már ott ült az én emberem, egy 

aranyos kis öreg bácsi összekuporodva, fázósan, lábán strandpapucs. Köszönöm Istenem, jött a szívemből a hála és 

boldog voltam. Kérdésemre, hogy elfogadja-e a csomagot, mosolyogva nézett rám. 

Nem tudom elfelejteni, ahogy ez a kedves tekintetű bácsi a szemembe nézett. Ma is úgy érzem, hogy azon a hideg, 

szeles ádventi vasárnap délután én az Úr Jézussal találkoztam! 

Bánszki Jánosné  



SÁFÁR 6 Április 

Velünk az Isten! 
A Jó Atya kegyelméből az elmúlt év őszén gyarapodott családunk a kis Emilivel. Ezt az eseményt megelőzte egy 

hosszú és lelkiekben küzdelmes időszak, amire visszatekintve már látjuk, hogy szükséges volt, hiszen kezünkben 

tarthatjuk az „eredményt”! 

Egy kicsit távolabbról indítanám az én kis 

történetemet, amiben az egész családom 

főszereplő! Isten még 2015-ben megengedett 

Norbert életében egy olyan térdsérülést, ami fél év 

gyógyulást igényelt. Fél év nem tűnik hosszú 

időnek, de ha az ember benne van abban az 

élethelyzetben és kiesik a munkából, tehetetlenné 

válik, akkor bizony hosszú az a hat hónap 

nemcsak a betegnek de az egész családnak. 

Visszatekintve hálás vagyok a Jó Atyának azért az 

időszakért, mert Norbert bölcsen használta ki azt 

az időt, sokat foglalkozott az igével, családjával, 

és nem maradtunk „kenyér nélkül” mert Isten 

felettébb gondoskodott rólunk.  
Abban az előre nem kiszámítható időszakban az 

Úr kimunkálta mindkettőnkben azt, hogy merjük 

letenni teljesen Isten kezébe életünk irányítását és ki tudtuk mondani azt, hogy „Uram legyen meg a Te akaratod és 

nem az enyém.” 

Már 2016 kora tavaszán tudtuk, hogy Isten gyarapítani szeretné családunkat, aminek Simon és Kata kifejezetten és 

nagyon örült. Nem felejtem el soha azt a pillanatot, amikor megosztottuk gyermekeinkkel a nagy hírt. Majd 

kiugrottak örömükben a bőrükből, nagy vágyuk teljesült ezzel. Megkezdődtek a matematikai számítások, a 

türelmetlenség fokozottan jelen volt, de ennél fontosabb dolog is megkezdődött, mégpedig a pici babáért való kitartó 

imádkozás. Felnőttet megszégyenítő kitartással és buzgósággal imádkoztak gyermekeim a kis tesóért. Isten hatalmas 

munkáját láttuk bennük és hálásak voltunk azért mert első perctől fogva örömmel várták Emilit. 

Várandós időszakom 19. hetéhez érkeztünk, amikor együtt az egész család elmentünk 3D genetikai ultrahangra. Ott 

és akkor szembesültünk mind együtt, hogy valami nincs rendben Emili körül, vagyis, hogy ő lesz az a gyermekünk, 

aki igazán az édesanyjára fog hasonlítani. Az orvosok alapos vizsgálat után közölték velünk, hogy Emili nyitott 

ajakkal fog születni és teljesen szimmetrikus az anyai ajakkal. Más helyzetben egy szülőt eltölt a büszkeség, amikor 

gyermekét hozzá hasonlítják, de engem abban a helyzetben bántott a dolog, fájdalmat éreztem, magamat vádoltam. 

Beültünk az autóba és zokogtunk mind a négyen. Gyermekeim azt kérték, hogy imádkozzunk. Még ott a rendelő előtt 

az autóban összefordultunk és Istent hívtuk segítségül. Mivel nem tudták pontosan az orvosok megállapítani, hogy 

van-e hasadás a szájpadláson, ezért első perctől az lett az imatémánk, hogy tegyen csodát Emili életében és kértük 

Istent, hogy még formálja az ő arcát, hiszen Neki hatalmában van csodát tenni. 

Itt megjegyezném, hogy legtöbb esetben a külső hasadáshoz párosul a belső hasadás is. Isten úgy látta jónak, hogy 

megengedje családunkba ezt a próbát. 

Mondhatom azt, hogy az Úr már nagyon hamar rávezetett arra, hogy ne úgy gondolkodjak a helyzetről, hogy miattam 

van, mert tőlem örökölte, hanem nézzem a dolgokat más szemszögből. Isten most mutatta meg nekem azt, hogy miért 

volt értelme annak, hogy 33 évvel ezelőtt nyitott ajakkal és nyitott lágyszájpadlással születtem. Emili a lehető legjobb 

helyre született és Isten tudta, hogy neki mi vagyunk a lehető legjobb szülei. Nem tudok visszaemlékezni arra, hogy 

bármilyen sérelem, vagy megkülönböztetés áldozata lettem volna, de ez, hiszem, csak azért volt így mert hívő 

családban nevelkedtem és tudom, hogy Istentől jövő bölcsességgel neveltek szüleim. Imatémánkat megosztottuk a 

családunkkal, gyülekezetünkkel, és tudtuk, éreztük, hogy tették. 

A 30. hét körül igazán elkezdődött a babavárás. Pörögtek előttem a tennivalók, de én annál inkább éreztem terhesnek 

az állapotomat. Erősen dagadtak a végtagjaim, ami kifejezetten akadályozott feladataim végrehajtásában Nem is 

bírtam sokáig. A 32. héten magas vérnyomással bekerültem a kórházba. Akkor szembesültem azzal a ténnyel, hogy 

itt újra át lett húzva az előre kigondolt forgatókönyv. Eddig azt se tudtam, hogy mit jelent a terhespathológiai osztály, 

vagy a terhességi toxémia. Amikor az ember bekerül egy kórházi ágyra, csak olyankor döbben rá, hogy nem is olyan 

természetes az, ha egészségesen kihordja a babát, és időre jön világra az újszülött.  

Sok veszélyes állapot van, ami indokolttá teszi a koraszülött babák világra jöttét, de én nem gondoltam azt, hogy 

ilyen helyzetet is meg fog engedni Isten. A kórházban töltött időszak igazi próbatétel volt az itthon maradt családnak 

is. A gyerekek nem erre voltak felkészülve és nehezen viselték, hogy anya nincs otthon. Sok segítségben volt részünk, 

egy igevers igazán ide illik: „Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.” (Péld. 17.17.) 
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Úgy gondolom, hogy ezek az események a hasznunkra váltak, és Isten készített bennünket egy még nehezebb 

próbatételre. 

Emili nem fejlődött, az én egészségi állapotom miatt, a baba véráramlása nem volt elégséges, ezért a 34. héten 

2016.október.03-án világra jött harmadik gyermekünk, koraszülöttként. 

Azon a napon mindenre fény derült. Örömkönnyek közt adtunk hálát az Úrnak, mert meghallgatta imáinkat, ugyanis 

nem volt belső hasadása, és egy egészséges, de különleges gyermekkel lettünk megáldva. 

Egy harc volt bennem, mert nem értettem, hogy ezt a korai szülést miért is engedte meg Isten. Mindamellett, hogy 

egy pici babát nehéz etetni, Emilit még a nyitott ajak is akadályozta. Nem csak Emilinek kellett megtanulni enni, 

hanem nekem is meg kellett tanulni etetni . De ebben is látjuk Isten munkáját, és most már el tudom mondani azt, 

hogy Isten tökéletes munkát végez. Négy kórházban töltött hét után Emilit a testvérei fogadták itthon. 

Voltak kezdeti nehézségek, vannak még mindig, de ezeken keresztül folyton formálódunk. 

2017 január második vasárnapján közösen, a nagy család 

és a gyülekezet körében áldást kérhettünk Emili életére, 

fejlődésére  

Lelkipásztorunk Ujvári Ferenc egy számomra kedves 

igével köszöntött bennünket, ebből a 139. Zsoltár 16. 

versét emelném ki: „Alaktalan testemet már látták 

szemeid, könyvedben minden meg volt írva…”. 

Isten előtt nincs rejtve semmi, az Ő tudta nélkül nem 

történik semmi, Ő ismer a legjobban bennünket, és tudta 

előre, hogy mi ezt a próbát el fogjuk bírni. Az Övé legyen 

a dicsőség ezért. Családunk részéről testvérem Sipos 

Dénes, és az egyik nagymama Zeffer Magdolna köszöntött. 

Dénes a Zsid. 11: 23-26. verseket olvasta fel kiemelve belőle a hit fontosságát. Hit által merjünk előre tekinteni, hit 

által neveljük gyermekeinket, hit által válasszuk inkább a földi sanyargatást, mivel Isten megjutalmazza az övéit. A 

bibliakörös gyermekek is örömmel köszöntötték a kis Emilit. Születése óta eltelt már fél év. Túl vagyunk az első 

műtéten, 5 hónaposan zárták az ajkát. Isten gondviselését tapasztaltuk a műtét alatt, és a felépülés időszakában is. 

A jelen helyzet nehézségei mindig rákészítenek a jövő próbáira, de tudjuk, hogy Isten nem ejt hibát. Hálásak vagyunk 

gyermekeinkért, és most különösen Emiliért , ha ő nem lenne, kevesebbek lennénk. 

Áldott időszak volt ez, és ahogy történetem elejét kezdtem, úgy azzal is zárom, mert mi megtapasztaltuk, hogy: 

„Velünk az Isten!” 

Zeffer Andrea 

Akiktől búcsúztunk… 
2017. február 4.én a 23. Zsoltár vigasztaló szavaival búcsúztunk Buzás János 

testvérünktől, aki 79 évet kapott Urától. „Janika” a maga egyszerűségében, gyermeki 

bizalommal Isten jóakaratára bízhatta életét. Különös memóriával volt megáldva, jól 

ismerte énekeinket, tudta gyülekezetünkben ki mikor született, és hálaadással élte életét 

az őt szeretettel körülvevő nagy családban. Emléke legyen áldott! 

 

2017. január 27-én búcsúztunk Encsi Lászlóné, Emikétől, aki 63 évet kapott az Úrtól, 

benne Csányi Lászlóné testvérünk a húgát gyászolta. Lukács 15,11-24 alapján szólt a 

vigasztalás igéje a jelenlévő népes rokonság és gyülekezet körében.  

Ujvári Ferenc 

  



SÁFÁR 8 Április 

 

Események: 

 
- Április 16-án  9:30 Imaóra 

10:00 Ünnepi Istentisztelet 

15:00 Ünnepi Istentisztelet /Pilis/ 

17:00 Ünnepi Istentisztelet /A.Irsa/ 

- Április 17-én 10:00 Ünnepi Istentisztelet 

- Április 22-én 16:00 „Sok kéz hamar kész” horgoló délután 

 

Távolabbi program: 
Mabavit Augusztus 4-6 Debrecen 

Gyülekezetünk a megfelelő létszám jelentkezése függvényében augusztus 5-én autóbusszal tervez részt venni a 

rendezvényen. Jelentkezni Szabó Szabolcsnál lehet. 

 

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 

Részlet Novák Lászlótól: 

Újból köszönthetjük az éltető tavaszt, 

Amely megérkezik a fagyos tél után. 

A rideg, zord tájon új életet fakaszt, 

Kizöldül a mező, rügyek lesznek a fán, 

Oly kedves lesz a táj, oly üde, friss a lég, 

Ha friss tavasz illat terjeng, 

s mindent betölt. 

Szétárasztja a fényt a felhőtelen ég, 

S az egész természet csodás, új testet ölt. 

Ezért szép a tavasz, ezért kedves, áldott 

De legszebb azért. 

mert milljók boldogsága. 

Ily napon kezdődött. éppen tavaszodott, 

Mikor végbement a megváltás csodája, 

Isten szent Fia egy tavaszi pénteken 

Az egész föld bűnét felvitte a fára, 

Meghalt mindnyájunkért, 

hogy minket megmentsen. 

Közreadta: Széllné Melján Erzsébet 

mailto:safarlap@gmail.com

