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

A keresztyénség évenként ismétlődően három fő ünnepkörben éli életét és végzi szolgálatát. Karácsony, 

Húsvét és Pünkösd alapvető ünnepei nem csak a keresztyénségnek, hanem az egész emberiségnek. Szinte az 

egész világon, számon tartják, valamilyen módon megünneplik, de nem mindenütt azonos tartalommal és 

mondanivalóval töltik meg ezeket az ünnepeket. Mint minden másban, ebben is jelentős eltérések vannak a 

különböző népek gyakorlatában. Nálunk Európában és itt Magyarországon is ezek az ünnepek még 

megmaradtak, és nemzedékről nemzedékre áthagyományozódnak. Aki nem hívőként vagy vallásosként éli 

életét, annak bármelyik ünnep a három közül nem 

több mint két, esetenként három vagy négy napos 

olyan lehetőség, amit pihenésre, kikapcsolódásra 

vagy a családi kapcsolatok ápolására fordíthatnak.   

Az már egy többletet jelent, ha az említett 

ünnepekről valaki tudja, hogy miről szólnak. 

Sokan eljutnak addig, hogy Karácsonyt a szeretet 

ünnepeként, Húsvétot pedig a természet 

megújulásának, az új élet indulásának ünnepeként 

tartják számon. Van ismeretük arról is, hogy ezek 

az ünnepek Jézus Krisztushoz köthetők, az Ő 

születésével, halálával és feltámadásával vannak 

összefüggésben. A harmadik ünneppel, 

Pünkösddel azonban nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni. Leginkább úgy fogadják el, hogy ez is egy 

keresztyén ünnep, de igazából nem tudják miről szól. 

Pünkösd, mint ünnep csak a Jézus Krisztus által megváltott, hitben járó emberek számára érthető. Akinek 

nincs kapcsolata Istennel, Krisztussal, annak semmit nem jelent. 

 Az első Pünkösdkor történt események, a Szent Lélek kitöltetése, a Krisztushívők életének Szent Lélekkel 

való betöltése megszüntette azt a kilátástalanságot és reménytelenséget, ami Jézus mennybe menete után 

uralta követői szívét. Eloszlott a bizonytalanság, a kétségbeesés, ami az Ő testi jelenlétének megszűnése után 

maradt bennük. Krisztus elküldte maga helyett a Vigasztalót, a Pártfogót. Teljesült az ígéret, „én veletek 

leszek minden napon a világ végezetéig”. Krisztus Szentlelke által visszatért, és ez nem csak azoknak 

jelentett kimondhatatlan örömöt, akik korábban, egészen közelről ismerték, hanem mindazoknak, akik a 

tanítványok bizonyságtétele alapján hittek Őbenne. Ez jelenti számunkra is a teljes biztonságot, és ez ad 

lelkünknek nyugalmat. Ma nem vagyunk abban a helyzetben, hogy testben láthassuk Őt és tapasztalhassuk 

fizikai jelenlétét. Nem élhetjük át közvetlenül csodáit, segítségét és szeretetét, mégis lehet Vele élő 

kapcsolatunk bennünk jelenlévő Lelke által. Ott lehet mindennapjainkban, bármilyen helyzetbe kerül 

életünk. Nem engedi, hogy eluralkodhasson bennünk a magányosság, az elhagyatottság érzése, a 

kiszolgáltatottság, ami ma annyira jellemző erre a világra. Felfoghatatlan kiváltság ez, mely az ember 

számára elképzelhető lehetőségek felett áll. Olyan valóság életünkben, amit talán sokszor nem tudunk igazán 

jól értékelni és megbecsülni!  

Hála fakadjon fel szívünkből ezen az ünnepen Isten élő Lelkéért, munkájáért, azért hogy naponként tanácsol, 

erőt ad a próbákban és segíti életünket a mennyei cél felé! Legyen mindennapi imádságunk a jól ismert ének 

kezdő mondata: „Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a szám!” 

Czibula Zoltán 
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PÜNKÖSDI KÉRDÉSEK 
Mikor van Pünkösd? - A kérdésre igen egyszerű a válasz: a „pentekosztész”, vagyis "pünkösd" szó 

azt jelenti, hogy Húsvét utáni ötvenedik napon tartott ünnep, tehát húsvéttól 50. napra ünnepeljük 

Pünkösd ünnepét. Ennek az ünnepnek a tárgya fokozatosan fejlődött ki: kezdetben mezei ünnep, aztán 

a szövetségkötés történelmi tényének emléknapja, végül a Lélek ajándékának ünnepévé vált. - Ez mind 

igaz, de kérdésem nem erre irányult! 

Mikor van Pünkösd? -  A kérdésre igen egyszerű a válasz: ebben az évben május 24-én ünnepeljük 

Pünkösdöt. - Ez is igaz, de kérdésem nem erre irányult! 

Mikor van Pünkösd? - Amikor a hívők mély szeretetkapcsolatba lépnek egymással és Jézus 

Krisztussal, amikor meghallják a Lélek szavát, amikor engednek a Lélek késztetéseinek, amikor 

megtelnek felülről való erővel, és Isteni szeretettel, amikor egymást kiegészítve alkotják Krisztus 

testét, a Gyülekezetet! 
Mikor van Pünkösd? - Pünkösd most van, amikor ezt a néhány gondolatot olvasod! A kérdés tehát 

így szól: Jelen van Isten Pünkösdje életedben? Igenlő lehet a válasz, ha mély szeretetkapcsolatban 

vagy testvéreiddel és Jézus Krisztussal, ha hallod a Lélek szavát és engedsz a Lélek késztetéseinek, ha 

megtelsz felülről való erővel és Isteni szeretettel, ha építő tagja vagy a Krisztus testének, a 

Gyülekezetnek. 

Mikor van Pünkösd? -  Adja meg Isten mindannyiunknak, hogy Pünkösd ne majd legyen, majd 

valamikor, hanem most, hanem állandóan! 

(Szentmihályi HÍRNÖK nyomán) Lisztes András 

 

Anyáknapja 
Május első vasárnapján az imaházban is ünnepelhettük az édesanyákat. A szolgálatok során legelőször 

a kisgyermekek szolgálatcsokra hatott át mindnyájunkat. Aranyosan énekeltek és verseltek, majd 

anyukájukat köszöntötték 

virágaikkal és 

ajándékaikkal. A kicsik után 

a nagyok szólhattak ilyen 

módon is kifejezve a hálát 

az édesanyákért. A 

délutánon Nemeshegyi 

Zoltán hirdette az igét. 

Nekem, személy szerint, 

ezen az alkalmon 

felelevenedtek életem 

legcsodálatosabb pillanatai, 

mikor anyuka lettem. Hét 

éve tudom, milyen a 

mindenek felett álló 

szeretet, milyen az, amikor valakinek minden fájdalmát és szomorúságát megélném helyette csak 

azért, hogy őt mosolyogni lássam. A gyermekeimmel értettem meg a szüleim minden féltését és 

szigorát, amiért annak idején mérges voltam rájuk. Hálát adok szüleimért és családomért, hogy az én 

jó Atyám megajándékozott velük! 

Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

 

Az idei anyák napja nagyon emlékezetes marad számomra. 

Amellett, hogy két nagy gyermekem köszöntött az otthon falain kívül, iskolában és óvodában is, még 

egy hatalmas Isteni csodát is megtapasztalhattunk! Édesanyám egy nagyon veszélyes betegséget 

vészelt át úgy, hogy tudtuk volna előre hogy nagy a baj! Mi nem tudtuk, csak sejtettük, viszont a jó 

Atya a legnagyobb gyengeségében és a leglehetetlenebb helyzetben is vele volt, erősítette őt és 

megsegítette, visszahozta a halál markából és ily módon megmutatta nekünk végtelen hatalmát. 

Megérezhettük az ima hatalmas erejét és azt, hogy Isten szótárában nincs lehetetlen. 

Míg élek, nem fogok tudni ezért a csodáért elég hálát adni Uramnak. 

Zeffer Orsolya  
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Egy családban a gyermek ajándék. Isten alkalmasnak 

találja a férfit és a nőt gyermeknevelésre. A mai 

világban egyre nehezebb a gyerekekkel bánni, de mégis 

az egyik legszebb feladat az, hogy felkészítsük őket az 

életre. Mi hívő szülők azért vagyunk, hogy boldog, 

magabiztos, életre való felnőtté váljanak. Ez 

természetes dolog, szívből fakadó törődés gyermekeink 

felé. Születésük pillanatától újabb és újabb 

tapasztalatokat, ismereteket szereznek. Nagyon jó 

megfigyelők, bennük van a kíváncsiság, tudásvágy, 

utánzás… Ezért nagyon fontos, hogy mi édesanyák, 

milyen példával járunk előttük. Nekünk, türelmesnek, 

kitartónak, szeretetteljesnek kell lennünk. Mércék 

vagyunk a szemükben, mert ahhoz fognak igazodni, 

amit tőlünk látnak. Tegyük fel magunkban azt a 

kérdést, hogy milyen értékeket akarok átadni a 

gyermekeimnek és hogyan? 

Egy hívő édesanyának az a fontos, hogy gyermekei 

megismerjék a Bibliát és Jézussal szoros kapcsolatba 

kerüljenek. Fontos az ima, hogy lássák, hogy Istenhez 

fordulunk minden helyzetben, Szívmelengető érzés az, 

amikor gyermekeim segítség nélkül, saját szavaikkal, 

szabadon imádkoznak, és nem csak kérnek Istentől, 

hanem tiszta köszönet és őszinte hála fakad az ő 

szívükből. 

Gyermekeink naponta ki vannak téve az óvodában, 

iskolában olyan ingereknek, melyeket igazi harcot 

jelent helyesen megvívni. Mi pedig nem lehetünk velük 

a nap 24 órájában, ezért adta Isten nekünk, 

édesanyáknak a kitartó imádkozás feladatát. Biztosan meg lesz a gyümölcse! 

Igyekezzünk rendszeresen imában hordozni gyermekeink egészséges testi és lelki fejlődését! 

Zeffer Andrea 

Gondolatok anyáknapja előtt 
Anyáknapja közeledtével egy kis epizód játszódott le Melinda és köztem. Egyik nap a kicsi lány 

meglátta a cumisüvegét, amiben víz volt, és le akarta venni az asztalról, de nem érte el. Elkezdett 

„magyarázni”, mutogatni, hogy az neki nagyon kell. Én mentem oda hozzá, és mondtam neki a 

szemébe nézve, hogy máris adom. Természetesen ő rettenetesen türelmetlen volt. Odaértem, kezembe 

vettem a kis „innisét” láttam, hogy alig van benne. Tudtam, hogy ez bizony már nem lesz elég neki. 

Mondtam, hogy ez nagyon kevés, töltök bele még, de nem vizet, hanem szörpikét. Ő elkezdett sírni, és 

ahogy távolodtam tőle kezemben a cumisüveggel egyre keservesebben sírt. Erre én felé fordultam és 

kitört belőlem a magyarázat: Melinda, ne sírj! Te egy kis vizet akartál inni, én finomabbat adok neked. 

Légy egy kis türelemmel, és nem sokára kapod. - Ő csak sírt, sírt felém nyújtott kézzel. - Én meg 

folytattam: Melinda, édes, drága, kincsem! Szeretlek! Tudod, hogy én csak jót adok neked. Jobbat 

kapsz, mint amit szeretnél, csak kis türelemmel légy. Tudom, hogy nagyon fogsz neki örülni. Ne sírj, 

várj és hamarosan kapod. Nem fogsz csalódni, hidd el! - És akkor ledöbbentem. Isten és köztem 

hányszor játszódik le ez a jelenet!? Én kérek, akarok, várni nem tudok, aztán panaszkodok, sírok, hogy 

mért nem kapom, hiszen csak egy kis „vizet” (vagy nagyon egyszerű dolgot kérek) Istentől, neki az 

nem is nagy dolog, neki nem és mégsem kapom!? Pedig talán csak egy kis türelemmel kellene lennem. 

Talán Isten valami sokkal jobbat készít számomra. Talán ő is úgy vigasztal engem, mint ahogy én 

Melindát, és én éppúgy nem értem, mint ő, mert elvakít a saját akaratom, a türelmetlenségem, a „most 

akarom”, az „azonnal akarom” és a „csak azt akarom”. Aztán ahogy ez így végigfutott bennem 

elmosolyodtam. Milyen csodálatos Isten! Egy ilyen pici kislányt is tud használni eszközéül, hogy 

tanítson bennünket, hogy megláttassa, hogy épp ilyen helyzetben vagyunk. Hogy türelmesen várjunk 

rá, és bármit is készít, az nekünk csak jó lehet, mert szeret bennünket. 

Fakó-Süveges Tímea  

Csak addig menj haza... 
Csak addig menj haza, amíg haza várnak, 

Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak, 

Amíg könnyes szemmel várnak haza téged, 

Amíg nem kopognak üresen a léptek... 

 

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz, 

Amíg neked suttognak a hazai szelek. 

Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak, 

Nem engednek tovább, vissza - vissza tartnak! 

 

Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a 

fáknak - 

Vállára borulhatsz az édesanyádnak! 

Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el ne 

mondjad, 

Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak! 

 

S ha majd az a ház már nem vár haza téged, 

Mikor üresen kopognak a léptek, 

Amikor a nyárfa sem súgja azt , hogy várnak, 

Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad... 

 

Amíg azt a kaput sarkig tárják érted, 

Amíg nem kopognak üresen a léptek, 

Csak addig menj haza, amíg haza várnak, 

Míg vállára borulhatsz az... 

ÉDESANYÁDNAK ! 

Közreadta: Bánszki László 
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GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS PUCHBERGBE 
 

Április 25-én az immár hagyományos ausztriai 

nosztalgiavonatos utazásra indult az albertirsai és 

pilisi gyülekezetek testvérisége, barátokkal, 

rokonokkal és más gyülekezetekből érkezőkkel 

kiegészülve a Nyugati pályaudvarról. 

A korai indulás (reggel 6 óra) ellenére mindenki 

jókedvvel, frissen, üdén és örömteli szívvel 

kereste és találta meg a helyét, ami nem volt a 

legkönnyebb, hiszen egy teljes kocsit (72 fő) 

töltöttünk meg. 

Az út során (kb.6 óra) nem unatkozott senki, a 

gyermekek hamar megtalálták a játék 

lehetőségét, az idősebbek pedig hol vidámabb, 

hol komolyabb beszélgetésekbe merülve élvezték 

a mellettünk elfutó táj szépségeit. 

Volt egy testvérnőnk, aki aznap ünnepelte 

születésnapját, s ahogy ezt megtudtuk, máris 

hangzottak felé alkalmi köszöntő énekünk 

dallamai. 

Mindez egy olyan csodálatos testi-lelki 

atmoszférát varázsolt körénk, amit csak az érzett, 

aki már részt vett ilyen hangulatú utazáson. 

Ezek után, megérkezve célállomásunkhoz egy 

gyönyörű panorámájú alpesi városka képe tárult 

elénk, tavacskával, hófödte hegyekkel, és aminek 

a gyermekek külön örültek, egy hatalmas 

kalandjátszótérrel. 

Innen volt még lehetőség (amivel többen is éltek 

közülünk) továbbutazni egy helyi fogaskerekű 

vasúttal, ami a szalamandráról (egy kis gyíkról) 

kapta a nevét, ilyenre is volt festve, és még plusz 

1200 méter magasságba „repítette” vállalkozó 

kedvű kíváncsi utasait. 

A lent maradókra is sokféle látványosság várt. 

Múzeumok, kápolnák, egy régi fűrészmalom, a 

mennyei látképnek nevezett túraút, és egy 

gyönyörű vízesés megtekintésére volt lehetőség, 

itt minden már csak azon múlt, kinek mennyi 

energiája volt ezeknek a bejárására. 

Többünknek egy rövid séta után, a helyi fagyizók 

nyújtották azt a kellemes kikapcsolódást, amire 

éppen vágytunk. 

Így érkezett el a hazaindulás pillanata, amikor 

kissé fáradtan ugyan, de élményekkel 

megrakodva foglalhattunk helyet kényelmes 

vagonunkban, felidézve a nap eseményeit, hálát 

adva Istenünknek a közösségért, és azért a sok 

testi-lelki áldásért, amiben részeltetett bennünket. 

 

Szilágyi József 
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Ócsai testvérek látogatása Albertirsán 
Április harmadik vasárnapján, a 

délutáni istentiszteleten az ócsai 

baptista testvérek szolgáltak 

Albertirsán. Az igehirdetés, az 

egyéni szolgálatok és az énekkar 

énekeinek a vezérgondolata a 

küldetés fontossága volt. Horváth 

Zsolt, az ócsai gyülekezet 

lelkipásztora az Apostolok 

cselekedetei 13:44-52 igeversek 

alapján hirdette az igét. 

Kihangsúlyozta, hogy életünkben, 

az élő Krisztus jelenléte határozza 

meg küldetésünket. Ha a 

gyülekezeti tagoknak élő kapcsolata van Istennel, akkor igazi „Isten élményeink” lesznek, és ettől 

válik használhatóvá a gyülekezet. Az egyéni szolgálatokból megismerhettük a gyülekezetben lévő 

csoportokat: a Hajnalcsillag baptista óvoda dolgozóit, bibliakört, ifjúsági csoportot, énekkart, dicsőítő 

csoportot, háziasszonyok körét. 

Néhány gondolat a szolgálatokból:- akinek van világosság a szívében, az adja tovább a világosságot, - 

a fő feladat, Jézus Krisztus megismertetése a gyerekekkel, - nem mindegy, hogy milyen kincseket 

gyűjtünk, - a gyülekezetben Isten nagy dolgokat akar tenni,- engedelmeskedjünk Istennek. 

Mindannyian megérthettük, hogy Isten nagyon fontos dolgokkal bízott meg bennünket. Világítani kell 

az életünkkel, hogy minél többen megismerhessék Őt! 

„ Mert nagyon örültem, amikor a testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogy 

te igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az 

igazságban járnak. János harmadik levele: 3-4.” 

Buzás Ildikó 

 

Tanmese 
Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a 

nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes 

adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt 

vízzel. Két teljes évig ez így ment. Minden nap a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított 

vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen 

csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy 

csak fele annyit tudott teljesíteni... 

A két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál:   

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. 

A vízhordozó így válaszolt a cserépnek: 

- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép 

oldalán? 

Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek ennek az 

oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű 

virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél 

olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná 

be a házamat. 

Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját különleges 

hibája. Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk. De 

ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban 

megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és 

értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, 

amilyen, s a jót meglátni másokban. 

Forrás: Internet  
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Közös ifi Pilisen 
2015.02.28.-án 15. alkalommal tarthattunk „Közös ifi”-s alkalmat. Pilisen ez volt a negyedik. Nem 

tudom, a testvérek közül ki tudja, hogy alakult a Közös ifi, ezért szeretném leírni. A három testvér 

gyülekezet (Albertirsa, Monor, Pilis) ifjúságvezetői elhatároztuk, jó lenne, ha a fiatalok többsége nem 

csak „fogyasztó” lenne a különböző 

ifjúsági alkalmakon (Bp IFI, Ifjúsági 

Konferenciák, Nagytáborok), hanem 

szolgálnának mások épülésére. Ha 

megtapasztalnák milyen áldozatott hozni 

másokért, terhet cipelni, hogy mások jól 

érezzék magukat. Ezáltal erősödhetnek ők 

is a lelki munkában és növekedhetnek.   

Az rossz időjárás miatt és terembérlés 

költsége miatt elmaradt a sport így az 

alkalom 16 órakor kezdődhetett. Nagy 

örömmel fogadtuk, hogy az ócsai fiatalok 

vállalták a dicsőítés szolgálatát, ahogy ezt 

tették legutóbbi alkalommal Monoron. 

Ócsáról így több mint 20 fiatalt köszönthettünk. Szép számmal jöttek Monorról, Ceglédről, 

Albertirsáról is néhányan, Aszódról és Vass Zoltán, feleségével együtt. Vass Zoltán testvér mondta, 

hívjuk meg egyik barátját, aki Aszódon teológus.  

Így került a sor Mezei Tamásra, aki 28éves, teológushallgató. Tamást a függőségeink témakörben 

kértük meg szolgálatra. Szerettünk volna olyan témát választani, amiről a fiatalok nem hallanak túl 

sokszor. Nagyon jó témaválasztás volt, hisz mindenkit megérintett Isten és elgondolkodhattunk 

különböző függőségeinken.  

„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa 

a szántóföldben elrejtett kincshez, a 

melyet megtalálván az ember, elrejté azt; 

és a felett való örömében elmegy és 

eladván mindenét amije van, megveszi azt 

a szántóföldet." Mt. 13:44. 

Megveszi az ember azt a szántóföldet, 

nem kényszeríti rá senki. A kincs után húz 

a szíve, ezért cselekszik ekképpen.   

„Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti 

szívetek is.” Mt. 6:21 

Ahova a mi szívünk húz bennünket, oda 

megyünk, azzal foglalkozunk, arra mindig 

szakítani fogunk időt és energiát. A 

függőségeink a szívünkből erednek. Hiába akarunk, szeretnénk az eszünkkel változtatni, máshogy élni, 

ha a szívünk másfelé húz. Tudjuk, nagyon sokszor mit kell tennünk, valahogy mégsem megy? 

Istennek az első parancsolata ez: „Szeresd az Urat, a te Istenedet.” 

Senkinek sem kell könyörögni azért, hogy egy órán keresztül, üljön a tv előtt, a számítógép előtt, a 

Facebook előtt, mert vágyik rá a mi lelkünk, hogy ezekkel foglalkozzon. Mikor ültél le egy órára a 

biblia mellé? Mikor imádkoztunk egy órán keresztül? Mikor láttad meg a bibliába utoljára hogy 

mennyire csodálatos az Isten és az Ő igéje, hogy az csak neked szól és sírtál rajta? 

Vannak függőségeink, mindenkinek vannak. Ahova húz, a szíved ott vannak a te cselekedeteid. 

Viszont fontos meglátnunk azt is, hogy a bűnös szívünk vágyódásából Isten kegyelemmel tekint le 

ránk. Ezért nincs még végünk, ment minden reggel új lesz irgalma. 

Az üzenet végén egy kis szeretetvendégséggel vártuk az ifjúságot. Szendvicsek, meleg szendvicsek, 

sütemények. Játékokat szerveztünk az alkalom végén, így teljesen feloldódhatott mindenki. 

Hálásak vagyunk az alkalomért Istennek!! 

Zeffer Ruben 
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Elköltözött testvéreink 
Kovács Mihály testvérünk 2015. január 19-én 88 éves korában Urunkhoz 

költözött, utolsó földi útjára január 22-én kísértük a pándi úti temetőbe.   

1926. november 18-án született Kovács György és Práczki Anna második 

gyermekeként. Bátyjával Jánossal és később született húgával Judittal 

növekedett fel az akkori háború és szegénység sújtotta világban. Szüleik 

igyekeztek a körülményekhez képest mindent megadni nekik, ami nem 

volt mindig könnyű, tekintettel Mihály és Judit enyhe mértékű szellemi 

fogyatékosságára. Édesanyjuk sokszor mondogatta halála előtt: „Mi lesz 

ezekkel az árvákkal ha mi már nem leszünk?” Aggodalma azonban 

feleslegesnek bizonyult, mivel amikor szükségessé vált egy emberként 

segített nekik Pilis mindenkori vezetése, az akkori Termelőszövetkezet, a 

család, a szomszédság, a rokonság, a gyülekezetek testvérisége és 

gondnokuk, gyámjuk Földvárszki János és családja 

Kovács Mihály, azaz ahogy mindenki ismerte a „Miska” sem hagyta el 

magát és, amikor ketten maradtak a szülői házban húgával, a maga 

módján gazdálkodásba fogott, sok mindent megtermelve maguknak. 

Állatokat tartott, ennek eredményeként minden évben volt nála disznótor valamint a tőlük távolabb 

fekvő szőlőbirtokot is gondozta, így a szüret sem maradhatott el. Adottságaihoz képest így élte tehát a 

kicsi gazda fizikai életét munkálkodva és elégedetten. Húgát Juditot 2001-ben veszítette el, ezután , 

bár egyre több segítségre szorult, de egyedül élve is megállta a helyét. Kovács Mihály nemcsak szülei 

gyermeke volt, de Istené is. 1957.szeptember 8-án merítkezett be a pilisi baptista gyülekezetben 

Magyari László akkori lelkipásztor által, így adva át életét Megváltójának, akit már gyermekkora óta 

szolgált. A gyülekezetbe beépülve nagyon hűségesen tette mindazt, ami rábízatott. Az érkezésben nem 

lehetett megelőzni, már az alkalom előtt egy órával nyitotta az imaházat, évtizedekig hordta a perselyt, 

és szinte minden vasárnapra készült valamilyen szolgálattal, hol a szájharmonikát vette elő, hol a 

verseskönyvet, számára egészen haláláig nagyon fontos volt az ilyetén való szolgálat is. Nagyon 

sokáig volt az imaház fűtője, ami akkoriban azt jelentette, hogy már vasárnap hajnalban kellett 

kezdenie, akár a szén akár az olajfűtés idején és ő tette mindezt rendületlenül, zokszó nélkül örömmel 

és mosolyogva. Nagyon szerette a gyülekezeti alkalmakat, nemcsak Pilisen, de Albertirsán és 

Monoron is, az igazi felüdülés azonban az volt számára, ha Tahi-táborunkba mehetett. Halála előtti 

években is az volt a vágya, bár fizikailag már nem tehette, hogy még egyszer eljuthasson oda. 

Ez az utazás már nem adatott meg számára, de hitünk szerint ő már ott van a mennyei Tahiban ahová 

mindannyian vágyunk. 

Élete példa volt számunkra. Nem panaszkodott, hanem imádkozott. Imáit mindig a hálaadással kezdte, 

a békesség és a szeretet sugárzott belőle. Ő volt, aki mindig megkérdezte, ha nem látott valakit az 

imaházban mi van vele? Együtt gondolt, együtt érzett mindenkivel! 

Egyszerű lénye igazi ajándék volt számunkra. Hiányozni fog minden szempontból. Hálát adunk azért, 

hogy „Miska” a miénk lehetett, úgy ahogy volt egyszerűen, de példamutatóan. 

Egy igaz emberrel kevesebb van a földön, de egy igazzal több van a mennyben. Isten veled nem 

feledünk, reményünk hogy találkozunk. 

Kovács Mihály! Emléked legyen mindörökké áldott. 

 

Csorba Ilona testvérnőnket (Vincze Judit édesanyját) 2015. március 21-

én érte a hazahívó szó. Temetése március 24-én volt a pándi úti sírkertben. 

1932. november 9-én született gálospetriben Zeffer Sándor és Zeffer 

Mária harmadik gyermekeként, ezután még két kistestvérrel gyarapodott a 

család. Szülei igyekeztek mindent megtenni azért, hogy mind az öt 

gyermeküknek az akkori idők viszonyaihoz mérten boldog gyermekkora 

legyen. Ilona így is érezte, ám ezt az idilli időszakot rövid időre 

megzavarta a második világháború, ami az ő számára az időnkénti 

nélkülözés mellett a bujkálás időszakát is jelentette a megszálló erők 

katonái elől. Ilona iskolai tanulmányai mellett hasznos segítője volt 

szüleinek a családi gazdaságban is, az itteni munkákból egyre nagyobb 

részt vállalva járult hozzá a család megélhetéséhez és felemelkedéséhez. 



1958.december 30-án kötött házasságot Csorba Ferenccel, 

házasságukat a mindenható két fiú és két leánygyermekkel áldotta 

meg. 

1970-ben Szatmárnémetibe költöztek, ahol háztartásbeliként 

szolgálta egyre növekvő számú családját. A háború utáni új rendszer 

sem hozott korlátlan boldogságot, nehezült a megélhetés, nem volt 

könnyű az élet sokféle szempontból. Volt része a gyászban is, 

amikor mindkét fiát elvesztette, egyiket fél, a másikat 50 éves 

korukban. Férjével 53 évet éltek boldog házasságban, megadatott 

számukra, hogy együtt örüljenek négy unokájuknak és egy 

dédunokájuknak is. 

2012-ben megromlott egészségük miatt Judit lányukhoz költöztek 

pilisre, ahol férje két hónap múlva az Úrhoz költözött, ő pedig még 

két és fél évet élhetett szerető családja körében. Ilona hívő szülők 

gyermekeként gyülekezetben nőtt fel, ahol fiatalon megtérve 

elfogadta az Úr Jézus Krisztust megváltójának és hitét mindhalálig 

megtartotta. Hite és reménye segítette őt át élete nehéz szakaszain 

erről többször tett bizonyságot. Szolgálta is Urát lehetőségei szerint, 

fiatalon sokat jártak csoportosan, gyalogosan más gyülekezetekbe is 

vinni az üzenetet többféle formában. Nagyon szeretett énekelni, 

tagja volt az énekkarnak, ha kellett a szopránban, vagy ha ott volt rá 

szükség, akkor az altban. 

Nagyon fontos volt számára a gyülekezet a közösség és Istenünk 

ügye, ha kellett minden mást félretett az Úr iránti szolgálat 

érdekében. Pilisre kerülve betegsége miatt ritkán tudott eljutni az 

imaházba, de mindezt pótolta az otthon olvasott egyházi irodalommal, az ilyen irányú tv-műsorokkal és szeretett 

Bibliájával. Élete utolsó estéjén még jókedvűen beszélt unokáiról, olvasott dédunokájának, az Istentől áradó 

szeretetet sugározva. Az éjszaka közepén lett rosszul, és az őt körülvevő családtagjai körében adta vissza lelkét 

Teremtőjének. Csorba Ilona teljes életet élt. Istenünk volt a legfontosabb számára. Felkészülten várta a hazahívó 

szót. Hisszük, hogy ő már az üdv honában van, azon a helyen ahová egész életében vágyott. 

Mindkét temetésen Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor és Szilágyi József gyülekezetvezető szolgált. 

Sz. J.  

Lábnyomok 
Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a tengerparton. Jelenetek villantak fel az életéből. 

Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré. 

Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat. 

Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egy 

sor lábnyomot lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb 

és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s 

megkérdezte az Urat:  

- Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig 

velem leszel. De íme, épp a legnehezebb időkben csak egyetlen sor 

lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a 

legnagyobb szükségem lett volna Rád?  

 Az Úr így felelt: 

- Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert 

amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek. 

Forrás: Internet 

  

Akarom 
Akarom: fontos ne legyek magamnak. 

A végtelen falban legyek egy tégla, 

Lépcső, min felhalad valaki más, 

Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 

Ám a kalász nem az ő érdeme. 

Legyek a szél, mely hordja a magot, 

De szirmát ki nem bontja a virágnak, 

S az emberek, mikor a mezőn járnak, 

A virágban hadd gyönyörködjenek. 

Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 

Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 

A kéz legyek, mely váltig simogat, 

Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 

Legyek a fáradt pillákon az álom. 

Legyek a délibáb, mely megjelen, 

És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 

Legyek a délibáb a rónaságon. 

Legyek a vén föld fekete szívéből 

Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 

Legyek a drót, min üzenet megy végig 

És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 

Sok lélek alatt legyek a tutaj, 

Egyszerű, durván összerótt ladik, 

Mit tengerbe visznek mély folyók. 

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 

Míg le nem teszi a művész a vonót. 

Reményik Sándor 
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Durkó Gábor 
1920-2014 

A Sáfár újság hűséges olvasója volt. Ha 

megkérték, szívesen írt az újságba, hogy megossza 

gondolatát az olvasókkal. Utoljára pontosan egy 

évvel ezelőtt írt tanulságos cikket a húsvéttal 

kapcsolatban, „Feltámadásunk” címmel.   

Néhány mondat életéről: Nagy tehetséggel és 

szorgalommal megáldott gyermek volt, amire a 

kántor tanítói is felfigyeltek és javasolták 

továbbtaníttatását. Már ekkor mutatkozott a 

könyvek iránti érdeklődése. Nagy volt a zene iránti 

szeretete is. 15 évesen már a Békés-Rosszerdei 

gyülekezet fúvószenekarában játszott és közben 

megtanult harmóniumozni. Ezt a zenei tehetséget 

hasznosította a szomszédos gyülekezetekben. Már 

fiatal korában elkötelezte magát a hit mellett. 

1933. június 5-én 17-ed magával a Kettős Körös vizébe Török József lelkipásztor által bemerítkezett. 

Aktívan szolgált az ifjúságban, ének- és zenekarban, majd később imaóravezetőként. Élete végéig példamutató, 

hűséges imádkozó volt a gyülekezetben és otthon a családban is. 1946. november 14-én Békésen házasságot 

kötött Kulcsár Juliannával, akinek hűséges társa volt. A házasságból négy gyermek született, akiket hitben és 

becsületes munkára neveltek, tanítottak. A család nagyon fontos volt számára. 1996-ban felesége – akivel 50 

évig éltek együtt – az Úrhoz költözött.  

Mivel nem jó az embernek egyedül, 1998-ban újból megnősült. Feleségül vette hittestvérét, Lévoni Piroskát. 

Piroska nénivel a 17 évi együttélés során mindig együtt mentek imaházba. Eleinte gyalog, majd a fizikai erő 

fogytával gyermekei és lelki testvérei segítségével. Költői, írói szenvedélye élete végéig megmaradt, amit 

számos vers, próza és nem utolsó sorban az 1991-ben írt „ Zarándokúton Bibliai földeken” című könyve 

bizonyít. A könyv borítóján így írt saját életéről:  

 

„ A Békés-Rosszerdei tanyavilág egy nádfödeles kis tanyájában pillantottam meg legelőször Isten áldott 

napvilágát 1920 szeptemberében. Itt a tanyák körüli földek biztosították kemény munkával családunk 

mindennapi kenyerét és itt próbáltam papírra rögzíteni gondolataimat, amelyek a Békehírnök, Hajnalcsillag és 

a Kürt hasábjain láttak először nyomdafestéket. Aztán 1944. május 18-án sok honvéd bajtársammal Gyuláról, 

nem üdülési célokból, hosszabb turistautazásra kényszerültünk a Prút folyó mellé, Kolomea térségbe. Sokan ott 

maradtak végleg a harcmezők jeltelen sírjaiban. Isten kegyelméből, én pontosan egy év múlva 1945. május 18-

án hazatérhettem szülőföldemre… 

Életem egyik legkiemelkedőbb eseménye Szentföldi utazásom. Jártam Jeruzsálem, Betlehem, Názáret és más 

városok szent helyein és tűnődtem Kapernaum és Cézárea romjainál… Volt dolgom furfangos pénzváltókkal, 

részt vettem arab népgyűlésen és a siratófalnál egy zsidó fiú férfivá avatásán. Ismerkedtem kibuctagok életével 

és a gyémántcsiszolók ékszervarázsló munkájával. Visszapillantó tükörben néztem a Szentföld történelmét és 

nyitott szemmel most formálódó jelenét. Ezekről és még sok más tapasztalatomról ad hű képet e könyvem. Soli 

Deo Gloria! ” 

 

Hitéhez, Istenhez és annak fiához Jézus Krisztushoz haláláig hű maradt. Az ádventi várakozásban készülődött 

elköltözni a mennyei hazába. Imáit Istenünk meghallgatta és karácsony második napján magához vette hűséges 

szolgáját… 

Temetése 2015. január 3-án volt a békési Malomvégesi temetőben. A ravatalnál Isten igéjét Péter István 

lelkipásztor hirdette. Alkalmi igéket olvasott a 116. Zsoltár 12 versétől. „Mivel fizessek az Úrnak minden 

hozzám való jótéteményéért…” 

A nekrológot Papp József nyug. lelkipásztor ismertette. A sírnál imádkozott Mike Jenő gyülekezetvezető és dr. 

Vass Gergely lelkipásztor. A temetésen alkalmi énekekkel szolgált a békési Baptista Gyülekezet énekkara és 

fúvószenekara. 

A kép Durkó Gábor 90. születésnapján készült. 

Durkó Béláné 
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A VADLIBÁK TANÍTÁSA (1) 
„Nézzétek meg az égi madarakat…” (Mt 6,26) 

Jézus így beszélt az aggodalmaskodókhoz: „Ne aggódjatok 

életetekért... Nézzétek meg az égi madarakat!” Azt mondod: 

„Ugyan mit tanulhatnék abból, hogy egy csapat madarat 

bámulok?" Ha jártál valaha Pennsylvania államban tél elején, 

akkor láthattad, hogy az ég szó szerint elsötétül a kanadai 

vadludak sokaságától, ahogy elkezdenek összegyűlni délre tartó 

útjukhoz. A következő néhány napban figyeljük meg 

viselkedésüket, és tanuljunk belőle!  

A vadludak csapatban repülnek, nem pedig egyedül, 

véletlenszerű alakzatban, mert egy lúd egyedül sohasem jutna el 

akkora távolságra. Isten úgy tervezte őket, hogy jellegzetes V alakban repüljenek. Amikor egy-egy madár suhint 

egyet a szárnyával, azzal felhajtóerőt képez az őt követő madár számára, megkönnyítve ezzel annak repülését. V 

alakban az egész csapat 71%-kal hosszabb utat tud megtenni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének.  

Így még a legfiatalabb, a leggyengébb és a legöregebb vadlúd is meg tudja tenni az utat. Együtt el tudják érni, 

amit egyedül sohasem tudnának. Íme, a tanulság: Amikor a Biblia azt mondja: „Saját gyülekezetünket ne 

hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást...” (Zsid 10,25), ez azt jelenti: „Maradjatok az 

alakzatban, és élvezzétek a felhajtóerőt, amit a közösség biztosít”. Nem arra hívott el Isten, hogy szólóban 

repülj. „Nem mondhatja a szem a kéznek: Nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak: Nincs rátok szükségem!” 

(1Kor 12,21). Időnként előfordul, hogy egy lúd kiesik az alakzatból, ilyenkor hamarosan kimerül, veszít a 

magasságából, végül fáradtan visszatér a csapathoz. „Nézzétek meg az égi madarakat”, és tanuljatok! 

 

A VADLIBÁK TANÍTÁSA (2) 
Minden V-alakzatban van egy vezérlúd, aki vezeti a többieket, és diktálja a tempót. Nehéz hivatal ez, mert a 

vezérlúd az, akit először ér a szembeszél, aki először szembesül a változó időjárási viszonyokkal, elsőként érzi 

az esőt az arcán, a havat a szemében és a jeget a szárnyán. Ő az, aki a csapatot a cél felé vezeti, bármi történjen 

is. Ez időnként nehéz, kimerítő és magányos feladat, mert előtte nincs senki, aki felhajtóerőt képezne számára. 

Az egész csapat az ő kitartásától és céltudatosságától függ; számítanak rá, hogy biztonságban eljuttatja őket a 

célba. Minden gyülekezetnek megvan a maga vezérlúdja: a lelkipásztor. Minden szolgáló csoportnak megvan a 

maga vezérlúdja: a fiataloknak, a pénzügyek kezelőinek, az evangélizációnak, a jótékonysági szolgálatoknak és 

így tovább. Ők vezetnek, ők diktálják a sebességet, ők mutatnak irányt azoknak, akik követik őket.  

Két gyakori szerep van egy gyülekezetben: a nem eléggé foglalkoztatott és a túl sokat magára vállaló. A vezető 

szolgálatban lévők az utóbbiak, ezért előfordul, hogy hamar kiégnek. Amikor a vezérlúd érzi, hogy fárad, és 

közel van a kimerültséghez, hátra repül, és egy másik foglalja el a helyét a V csúcsán, a csere zökkenőmentes. A 

csapat életét az tartja fenn, hogy kitartanak egymás mellett. Erre gondolt Pál, amikor ezt írta: „Az egész test... 

egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának 

megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben" (Ef 4:16).  

Ne elégedj meg azzal, hogy csak fogyasztó vagy, légy termelő! Egy nagyszerű gyülekezet nem a fizetett 

alkalmazottak miatt lesz sikeres, hanem az önkéntesektől, akik hajlandók beállni a sorba, amikor szükség van 

rájuk. 

Forrás: Mai Ige 
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Események:  

 Június 28-án  Aratási hálaadó 

 Július 19-24  Szépalmai csendesnapok 

Szeretettel várjuk a testvérek bizonyságtételeit, amelyeket itt az újságban, írott formában szeretnének 

megosztani a gyülekezettel.  

 

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

megjelenéskor hírlevél formájában e-mail címre küldeni. Így lehetőség nyílik annak továbbküldésére és a 

digitális megőrzésre. Kérném, hogy aki élne ezzel a lehetőséggel a safarlap@gmail.com-ra jelezze!   

            Szerkesztők 

 

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja 

Felelős kiadó:   Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor 

Főszerkesztő:   Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

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

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

Telefon:   06 20 886 0205 

KÁRMEL HEGYÉN 

A Kármel ormán csendes éjszakán 

Búslakodik a ma tanítványa. 

Szorgos munkával volt keze tele, 

Csak eredményben van nagy hiánya. 

Míg mindenütt viruló élet pezsdül 

Őrálló szíve búsan kesereg. 

Odakint derű, kacagás az élet: 

Az ő szeméből fájó könny pereg. 

 

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek 

szárnyán 

Égi tűz szállt le az emberekre, 

Mely lángra gyújtott sok alvó szívet... 

Uram! Ez ünnep ma nem lehetne? 

Nem lehetne, hogy szent, apostolok 

Tüzes nyelvekkel szólnak az igét, 

És mint Jézusnak bizonyságai 

Új életet vinnének szerteszét? 

Nem lehetne, hogy bűnét bevalló 

Sokaság gyűlne a kereszt köré? 

Isten sátora leszállna dicsőn 

A melletverő bűnösök közé... 

Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg 

Fehérruhások serege fölött, 

Timótheusok, Titusok, Pálok 

Lennének a megváltottak között? 

 

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek 

szárnyán 

Égi tűz szállt le az emberekre 

Mely lángra gyújtott sok alvó szívet... 

Uram! Ez ünnep ma is lehetne! 

Uram! Ez ünnep ma is lehetne! 

 

Békefi Pál (K.a: Bánszki László) 
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