
„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. XXII. évfolyam, 1. szám. 2019. Június 

Pünkösd ünnepe 
1Móz 1:1-3 

Pünkösd ünnepe a Szentlélek kiáradásán örvendezik, amit Jézus Urunk megígért a tanítványoknak 

mennybemenetele előtt. Emberi életet tölt be eddig soha nem tapasztalt módon Isten Lelke. Úgyannyira, 

hogy nem marad semmilyen űr a szívekben. Nincs gyász, harag, félelem, gyáva árulás, nincs kétely, 

reménytelenség, csak a Krisztus 

teljessége van. Új teremtés született 

az élő Isten megszentelő Lelke által. 

Hogy jobban értsük, mit is jelent ez, 

tekintsünk vissza az őstörténetre. 

Sötétség és káosz a kezdet. 

Vészjósló feketeség, amelynek 

feneketlen mélysége elnyelni kész 

mindent, életet, világosságot, Isten 

alkotását. Bennünket. Isten Lelke 

parancsol megálljt ennek a mindent 

elnyelő sötétségnek. Mert az Isteni 

Lélek uralkodó, teremtő hatalom 

mindenek fölött! Ahol színre lép, 

meghunyászkodik a káosz, nappallá 

válik a sötét éj, bizonyossággá Isten 

mindenek feletti hatalma. 

Sötétség és káosz nem csupán a 

teremtés kezdetén akarta elorozni 

Istentől, ami nem az övé, hanem ma 

is megjelenik életet, örömöt, 

békességet, hitet elnyelni akaró 

irdatlan erejével. A Isten Lelke 

azonban megálljt parancsol a 

sötétség erejének minden életben, ahol Krisztus nevében, hittel behívják az Örökkévaló drága 

ajándékát.  

Pünkösdkor mind úgy ünnepelhetünk, hogy a Lélek által felkiálthatunk Atyánkhoz, aki meghallja akár 

hangtalan sóhajunkat is, hogy a Lélek által szabadításunkra, segítségünkre jöjjön. Isten gyermekei ma 

is a Lélek által élhetnek, imádkozhatnak, küzdhetnek és győzhetnek a világ fejedelme felett. Aki hittel 

ebben a bizonyosságban él, tudja, mit jelent Isten hatalma az életünkben. Soha, de sohasem tehetetlen a 

Teremtő Isten, aki használja hatalmát, hogy győzelmet adjon nekünk a sötétség cselekedetei felett.  

Testvérem, a Szentlélek, aki benned uralkodik, felbuzdít a hitre és az abból fakadó életre minden 

helyzetben! "Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a 

megszenteltekért." Róm 8:27  

Az első pünkösdkor a Lélek bátorítása szerint szólt Péter apostol és háromezer szívből kihátrált a 

sötétség, felragyogott Isten világossága megtéréssel, hittel. 2019. pünkösdjén is beragyog az élet 

világossága szívünkbe. Nyiss neki ajtót, hogy meghátráljon a sötétség sátáni ereje, és beragyogja 

életedet az Isten világossága a Szentlélek által Krisztus akarata szerint! 

Ujvári Ferenc  
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Mire vagyok készen?  
A pünkösdkor kiáramló Szentlélek nagy segítségünkre van az életünkben. Pártfogó, vigasztaló, 

tanácsadó, ajándékozó. Olyan, mint a gőz a mozdonynak, mint a benzin az autónak, a kenyér az 

embernek. Energiát, erőt, dinamizmust ad. Visz előre nap, mint nap, bátorít, megtorpanások esetén 

tovább billent. Jelenléte nyilvánvaló. Elkezdünk egy napot, imádsággal indulunk neki, és tesszük a 

dolgunkat. Néha rácsodálkozunk. Nahát, ez hogy hogy így történt, szerettem volna valamit, de az nem 

sikerült. Bánkódom miatta, mígnem egyszer csak arra figyelek fel, hogy jobban jöttem ki az adott 

helyzetből, mint amit elterveztem. Ez meg, hogy lehet? Képes voltam valamire, nem is gondoltam, hogy 

én ezt meg tudom tenni!? Nem is tudnánk, csakhogy Jézus Krisztus esedezik értünk az Atyánál, és erőt 

kapunk, áldást kapunk. Mindezért hálával tartozunk. 

A pünkösdi Lélek hallgatni sem enged bennünket. Átéltünk benne valami nagyon fontosat. Szabadulást! 

Élveztük annak jó ízét, azután megülepszik a lelki-életünk. Tesszük a dolgainkat, jutunk amire jutunk a 

nap folyamán. Vasárnap igyekszünk megadni Istennek, ami az Istené. De fáradtak vagyunk a kitartó 

szolgálatra. Ez már sajnos, nem valami dicsőséges a részünkről.  

Akkor ilyen az élet? Egyszer fent, egyszer lent? Jobb, ha őszintén bevalljuk, tőlünk ez telik? Ami fontos, 

akár fent vagyunk, akár lent, ne feledjük, kihez tartozunk. Ne feledjük, kihez kell fordulnunk 

örömünkben, bánatunkban. Azt se feledjük el, ki az, aki szeret bennünket, erőt ad a mához, a holnaphoz 

reményt. Amennyiben folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy az isteni lélek nélkül erőlködő, szánandó 

lények vagyunk, rá van szükségünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Lélek tanácsol, hogy bölcs 

szívvel éljünk, hogy bölcsen osszuk be az időnket, energiánkat. Őbenne felfedezhetem, mire is vagyok 

készen. Tegyél egy szál pünkösdi rózsát a vázába, testvér, és emlékezz!  

Ujváriné Szabó Anikó 

Üzenet: Van erőm… 
Ez az Ige, rengeteg kérdésre megadja a 

választ. Az emberi szív talán a 

legcsodásabb, de legbonyolultabb 

"szerkezet" az egész földön. Két dolog 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a szerkezet 

gondtalanul működni tudjon: szeretetet 

adni, és szeretetet kapni. Ha ez a két dolog 

működik, akkor teljes békességben 

növekedhetünk, fejlődhetünk, és élhetjük az 

életünket Isten kegyelméből. 

De hogyan tudnánk szeretetet adni, ha nem 

ismerjük a szeretet forrását, az Urat! 

Békességre vágyunk, de azt, aki a 

békességet hozta a világba, Jézus Krisztust 

nem ismerjük! 

Régen a szüleim mindig arra tanítottak, 

hogy ha homokvárat építek, mindig biztos 

alapokra építsek. 

Ha a szeretetre gondolunk, akkor az alapunk 

megvan. Isten a Fia halálával megmutatta 

számunkra az őszinte szeretet szépségét. Van egy példa számunkra, így ebből a hatalmas szeretetből, mi 

is erőt meríthetünk, hogy feltételek nélkül szeretni tudjuk egymást.  

Ha a békességre gondolunk, tudnunk kell azt, hogy Jézus a békességet hozta el számunkra. 

Mennyi békétlenség, szeretetlenség van a világban, a családokban, városokban, országokban.  

Ha valóban ismerjük a szeretet, béke erőforrását, akkor az az életünkön is meg kell mutatkozzon. Akkor 

fény lehetünk az embertársaink számára, akkor világítani tudunk azoknak, akik már gyerekkoruktól nem 

kaptak elég szeretetet, és ebből kifolyólag nem láttak példát, a feltétel nélküli szeretetre. 

A mai reggel Isten kinyújtott kézzel vár, szerető karjaival átölel, hogy erőt tudj meríteni a 

hétköznapokhoz, hogy majd mások az arcodon lássák meg Őt. 

Támaszkodj Istenre, mert ha teljes szívvel benne bízol, megőriz teljes békében. 

Forrás: Internet, Közreadta: Bánszki-Szilágyi Szilvia  
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Esküvő a messzeségben 
Május második szombatján egy különleges útra 

indultunk kis családunkkal: Czibula András és Perlaki 

Edit esküvőjére Gyulára. Nagyon izgatottan vártam 

ezt az alkalmat, mert Andrással sok közös 

gyermekkori emlékem van, ami eszembe jutott és jó 

érzésekkel töltött el. Edit személyében egy kedves és 

szeretetre méltó lányt ismertem meg, akit rögtön a 

családunk tagjává fogadtunk.  

Mivel Albertirsa nem éppen Gyula szomszédságában 

van, Edit szülei a házukhoz hívtak egy kis 

vendégfogadásra, hogy megpihenhessünk, 

felfrissülhessünk. Az esküvő a házasságkötő teremben 

kimondott igenekkel kezdődött, majd az imaházban 

folytatódott. 

Matuz József lelkipásztor vezette az istentiszteletet és 

adta össze a fiatal párt, Ujvári Ferenc, lelkipásztorunk 

pedig az igét hirdette Jeremiás 32: 39-40. igeversek 

alapján. Edit és András szívére helyezte: „Az egy 

szívet, egy utat Isten adja nektek, keressétek ezért hát 

Őt!” 

Áldás kérő imádság után a két gyülekezet, a két család 

nevében köszöntötték a fiatalokat, de helyet kapott a 

köszöntők sorában egy-egy testvér az énekkarból, 

ifjúságból és a Vox Nova férfikarból is. Sok bátorítást 

és tanácsot kaptak a szeretetről, megbocsátásról és a 

hűségről, amit a szívükbe véstek a közös életük folytatásához. 

Ezen a cikken keresztül is kívánok még egyszer sok boldogságot és áldást egész életetekre! 

Csontos-Czibula Mariann 

Tavaszi zenés áhítat Pilisen 
Nagy öröm volt a gyülekezet számára, hogy egy 

márciusi szomorú, borús vasárnapi délutánon 

köztünk lehetett Szurasenkó Dániel, aki zenei 

szolgálatával megvidámított bennünket. Dániel 

közvetlen, mosolygós fiatalember. Néhány 

mondat erejéig kitért eddigi életére. Blockflöte 

virtuóz és a „Béke nagykövete”. A furulya hangja 

teljesen elvarázsolta a hallgatókat. Először egy 

lassú és egy gyors tételt hallgattunk meg.  

Szolgálatához úgy választotta a gondolatokat, 

hogy az Isten iránti jóságát és szeretetét helyezte 

előtérbe. A jóság egyedül Istentől származik. 

Isten gyermekét végig kíséri a szeretet és a hűség. 

Erre zeneileg válaszolt egy lírai, lassú héber 

darabbal. Ezt követte két darab a barokk korból. 

Zsidó vallása révén kitért a Sábesz (szombat) nap 

jelentőségére. Fontosnak tartja, hogy legyen egy 

nap a családdal és az Úrral, egymással és a 

közösséggel. Végezetül a Sálom, békességről 

szóló művet játszotta, amit közös énekléssel 

zártunk.  

A délutánt a Texasból érkezett testvérek 

szolgálata, valamint az albertirsai Retro ifjúsági kórus énekszolgálata tette még színesebbé.  

Gáspár Adél  
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Royal Ranger beszámoló 
A tavasz óta kint tartjuk a Royal Ranger (továbbiakban RR) alkalmakat a Májerszky tanyán. 

Tíz aktív cserkészünk van, akikkel 

áhítatokon bővebben megbeszéltük a 

RR. 8 tulajdonságát: éber, tiszta, 

becsületes, bátor, hűséges, udvarias, 

engedelmes, lelki. 

Cserkész feladatokban is gyakorolták 

magukat: újabb csomókat kötöttünk, 

mely segítségével egy kiülőt 

készíthettünk. 

A kés biztonságos használatát, 

tovább adását ismételték, íj 

használatát is kezdik elsajátítani. 

Ezek mellett lehetőség van a 

felszabadult játszásra, bográcsban főzésre is.  

Április 6-ra meghívott minket a helvéciai RR: csapat egy közös alkalomra. Mindannyian elmehettünk, 

néhány szülő is elkísért minket. Új élmény volt más csapattal együtt időzni, a himnuszt közösen 

énekelni, játszani, tanulni és nem utolsó sorban korosztálynak megfelelő csoporttal tanulmányozni a 

Bibliát, igeverset elmélyíteni. 

 Május 18-án Lajosmizsén országos 

RR. Családi napon vehetett részt a 

csapatunk nagy része, szülői 

háttérrel. Érdekfeszítő programokkal 

készültek, mindenki megtalálta a 

saját helyét a sok lehetőség között.  

A nyáron is rendszeresen fogjuk 

tartani az alkalmakat. Egy 

háromnapos sátor-táborozást 

tervezünk ugyancsak a tanyán, ahol 

új dolgokat fogunk tanulni, és 

kipróbálni, pl.: túlélési technikák elsajátítása, tűzfúrás, növénytanóra, kertészkedés a RR. bio kertben, 

céllövészet, 10 km túra teljesítése és még vannak ötleteink...  

Reméljük, hogy együtt tölthetjük mind a hosszú három napot!  

Következzen néhány beszámoló:  

„Nagyon örülök, hogy járhatok a RR-re. Örülök, hogy sokan vannak és tanulhatok sokmindenről. 

Lajosmizsén nagyon jól éreztem magam: körhintáztam, ugráló-váraztam. Gyűjtöttem sok pecsétet, amit 

a végén megjutalmaztak finomsággal, édességgel.” - Panna -  
„Nagyon örülök, hogy járhatok a 

RR-re, mert sokat tanulun k pl: 

kötések, kés technikák, építettünk 

étkező asztalt is. Vannak szintek, 

amiket el szeretnék érni.  

Meghívtak minket Helvéciára, 

láttuk az ottani törzset, sokat 

játszottunk együtt, az egyik játék 

nagyon megtetszett, valakinek még 

barátja is lett.  

Nemrég voltunk Lajosmizsén, 

körbe futottuk az ottani tavat 

(620m) jól vettük az akadályokat a 

végén is. Az országos focikupán is jól éreztük magunkat, próbáltunk nyerni, de még gyakorolni kell 

sokat, jobban össze kell még szokni.” – Noel -  
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„Mint szülő nagyon örülök ennek 

a kezdeményezésnek. A 

gyerekeimnek nagyon tetszik és 

élményekkel tele jönnek haza az 

alkalmakról, amik két hetente 

vannak.  

Elkísértem őket Helvéciára, ahol 

egy másik törzset látogathattunk 

meg, beleláthattam, hogyan is 

zajlik egy foglalkozás.  

Volt egy családi nap is, amin 

szintén részt tudtam venni 

Lajosmizsén. Ahol a fiúk egy RR országos focikupán vehettek részt. Sok -sok játék mellett volt 

lehetőség beszélni több emberrel, szülőkkel, vezetőkkel is. Nagyon sok lehetőség van még a gyerekeink 

előtt és ez a RR még több élményt adhat nekik. Csak bátorítani kell a gyerekeinket erre és sok minden 

másra.” - Egy apa-  

Köszönjük a gyülekezet anyagi, lelki és kétkezű támogatását. Szükségünk van a további 

imatámogatásra. Várjuk a testvéreket az alkalmainkra, hogy töltsenek időt velünk, közöttünk. 

Szeretettel a Royal Ranger csapata. 

Szabó Tamás 

A kegyelem harmatja - El lehet késni 
,,Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember...,, (Mk 10,17) 

Mivel volt tele a gazdag ember keze, ami miatt nem tudta elfogadni az örök élet ajándékát Jézustól? 

Tennivalókkal, feladatokkal, intéznivalóval. 

Akkor futott már Jézus után, amikor Jézus 

elindult onnan, ahol tanított. Késve ért oda, mert 

előbb még el akart intézni valamit. Nem ez az 

„előbb" az oka annak, hogy lemaradunk sok 

jóról, amit Jézus az őt keresőknek kínál?  
Mivel késve érkezett, nem hallotta azt, amire a 

legnagyobb szüksége lett volna, amivel Jézus 

befejezte tanítását: „aki nem úgy fogadja az Isten 

országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen 

sem megy be abba." (Mk 10,15) Éppen ez volt 

ennek az embernek a kérdése: ki mehet be Isten 

országába? Éppen ezt magyarázta Jézus: az örök 

élet ajándék, azt nem lehet sem kiérdemelni, sem megfizetni, csak alázatos hittel elfogadni, „...mit  

tegyek, hogy elnyerjem...?" Azt tedd, hogy tartsd a kezed, és hálásan fogadd el! 

Ezt azonban nem lehet így futtában, mellesleg, minden dolgunk után. Ez vagy fontos neked valóban, és 

akkor minden elé helyezed, vagy csak utólag hallod, hogy ilyen is van, de nem lesz a tied. 

Egyre jobban felgyorsul körülöttünk az élet, egyre több feladat terhel, és számos lehetőség csábít, 

túlterhelt emberek vagyunk, akiknek tele van a fejük gonddal, a naptáruk tennivalókkal, és sok fontos 

dologra nem szánunk időt. Még a vasárnap is úgy telik gyakran, mint a többi nap. A sürgős gyakran 

kiszorítja azt, ami igazán fontos lenne. Nehogy úgy járjunk, mint Jézus példázatában azok, akik késve 

érkeztek a menyegzőre, s már bezárták előttük az ajtót (Mt 25,10)! 

Csendesedjünk el, s inkább mást hagyjunk el, de törődjünk a lelkünkkel és egymással, amíg lehet! 

Siessetek, hamar lejár! / 

Kegyelme már régóta vár. / 

Ma még lehet, ma még szabad 

Borulj le a kereszt alatt! 

(Füle Lajos) 
Forrás: Internet Cseri Kálmán gondolatai (B-Sz.Sz.) 
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Ökumenikus Női Világimanap 2019  
A Világimanap egy olyan egyszeri 

alkalom az évben, amikor egy egész 

estét szentelünk valamely ország 

alapos megismerésének. A 

Világimanapot a világ minden táján, 

minden évben ugyanakkor, egyszerre, 

egy időben rendezik meg a kisebb-

nagyobb közösségek - március első 

péntekén. Így történt, hogy ebben az 

évben a pilisi baptista Gyülekezet 

adott otthont a Pilisen élő ökumenikus 

nőtestvérek számára Szlovénia és az 

ott élő nők életének, helyzetének 

megismerésére. 

Ezen az alkalmon képes 

beszámolókon keresztül messzi 

tájakra barangoltunk, közelebbről megismerkedtünk a világ másik felén élő emberek életével, 

hétköznapi örömeivel és nehézségeikkel. A szlovén nők által összeállított néhány személyes beszámoló: 

„Harmincnégy éves vagyok és Mojcsának hívnak. Továbbtanulhattam, annak köszönhetően, hogy 

Szlovéniában ingyenes a felsőfokú oktatás. Huszonegy éves voltam, amikor szerelmes és várandós 

lettem, a barátom azonban elhagyott. Így eléggé bonyolult volt folytatni a tanulmányaimat, a családom 

azonban támogatott. Az osztály él tanulói közé tartoztam. Felneveltem a fiamat, akit a későbbi férjem a 

nevére vett, és azóta lett egy második, közös gyermekünk is. Egy tudományos intézetben vagyok kutató. 

Bárcsak kedvezőbb feltételeket biztosítanának a munkahelyek a családi élet számára, és kevésbé 

korlátoznák a női munkavállalókat. A formális esélyegyenlősség ellenére a nők mindmáig kettős terhet 

hordoznak.” 

„A nevem Mária. Már elmúltam nyolcvan éves és a fiam családjával élek. A fiam és a menyem 

munkanélküliek. A gyárban végzett munkám után járó szerény nyugdíjamból tartjuk fent a családot. A 

napi betevőnket a kis földecskénken termeljük meg. Ugyanakkor a szomszédunk meg egyedül él egy 

hatalmas nagy házban, és a hozzá tartozó földet már nem tudja megművelni. Ellenben az ő gyermekei a 

munka miatt mégis a városba költöztek.”  
„Ema vagyok és egy olyan családból jöttem, amelyben nagyon sok volt az alkohol miatti erőszak. Apám 

gyakran volt ittas és agresszív, és az anyám is ivott. Azért, hogy az én gyermekeimnek sohase kelljen 

mindazt elszenvedniük, amit nekem kellett, megfogadtam, hogy soha nem iszom alkoholt. Férjhez 

mentem és közösen építettük fel a házunkat. Két iskoláskorú gyermekünk van. A férjem azután kezdett el 

inni, hogy csődbe ment a munkahelye és ő elveszítette az állását. Erőszakos lett velem és a 

gyermekeinkkel. Fogalmam sem volt, mit tegyek. Nem szívesen vittem haza a gyermekeimet csak azért, 

hogy egy részeg apát lássanak, még akkor sem, ha józanul szeretettel bánt velünk. Bár már szinte 

mindent megígért nekem, mégsem akar segítséget kérni. Imádkozom Istenhez, hogy szembesítse a 

férjemet a függőségével, és bízom abban, hogy ettől majd rendbe jön az életünk.” 

Az igei gondolatok elhintéséről Újváriné Szabó Anikó gondoskodott. Az idei vezérgondolat a Lukács 

14:17 alapján született meg, mely így hangzott: „Jöjjetek, mert már minden készen van.” A teremben 

összegyűlt nőtestvérekkel öröm volt belegondolni abban, milyen jó érzés is lehet úgy elmenni 

vendégségbe, hogy már minden készen van és mi is élvezhetjük az asztaltársaságot.  

A megismerést közös énektanulással egybekötött imádság, valamint közös beszélgetés követte. A 

szeretetvendégségre igyekeztünk elkészíteni és megkóstolni minél többet az adott ország nemzeti 

ételeiből. A résztvevők, egy szlovén nemzeti zászló színeiből horgolt virágos kitűzővel, és az 

eseményhez készített könyvjelzővel lehettek gazdagabbak.  

Hálásak vagyunk Istenünknek, hogy megszervezhettük ezt az alkalmat. Mindamellett, hogy a szlovén 

nők életét, mindennapjait megismertük, minket, pilisi nőtestvéreket is még jobban összekovácsolt.  

Imádkozó szívvel gondolunk a Szlovéniában élő családokra, nőkre, gyermekekre.  

Gáspár Aliz 
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A mennyei hazába költözött…. 
Buzás János 1941. április 13. született. Már gyermekként, 

12 évesen elvesztette édesapját, aki egy munkahelyi 

balesetben életét vesztette. Kisebb testvéreivel maradtak 

árván, így édesanyjának nagy szüksége volt a segítségére. 

Fiatalon kezdte meg gyülekezeti szolgálatát. 14 éves 

korában volt a bemerítése, és ettől kezdve a betegségéig 

szüntelen hűséggel szolgált Istentől kapott talentumaival. 

Azután következett a rettegett betegség, 2008. június 25. 

reggel. Tíz nap tusakodás az életéért a kórházban, az 

orvosok által, és a sok-sok ima a testvérek által. Azután a 

javulás…. az öröm a családban, és a gyülekezetben…. és 

az a 11 év, ami megadatott még ebben a földi életben. 

2019. 03. 28-án szerető Atyja magához vette megfáradt 

gyermekét. 

Temetésén, nagyon szeretett lelkipásztora, Újvári Ferenc 

testvér hirdette a vigasztalás igéjét a 91. Zsoltár alapján. 

Kívánsága az volt, hogy csak az ige hirdettessék, az 

evangélium szóljon a temetésén, hátha lesz ott valaki, aki 

megtér annak hatására. Az általa nagyon szeretett énekkar 

gyönyörű énekekkel dicsérte az Urat. 

Áldott legyen Atyánk, hogy csodát tett vele, felkészíthette 

a nagy útra lelkileg, és átaludhatott az örök hazába, ahol sok ezrekkel örökre dicsérheti Megváltóját. 

Itt a földön az űr megmarad, de a mennyei sereg egy hű szolgával gazdagodott. 

Buzás Jánosné 

Buzás Mihály (1956-2019) 

Buzás Mihály testvér baptista hívő szülők 

második gyermekeként született 1956-ban 

Albertirsán. Édesapja Buzás Mihály volt, 

édesanyja Czerman Lídia, aki jelenleg is 

az albertirsai baptista Gyülekezet tagja.  
1978 pünkösdjén merítkezett be az 

albertirsai baptista Gyülekezetben Tóka 

Gyula lelkipásztor által. Felesége Bíró 

Eszter, akivel 1978-ban házasságot kötött 

a sarkadi baptista Gyülekezetben. 

Házasságukból két gyermek született: 

Brigitta és Norman. Élete során - mint víz-

gáz-központi fűtésszerelő mester - 

bármerre járt, igyekezett minőségi munkát 

végezni. Nagy örömmel tevékenykedett 

az újjáépített albertirsai imaház fűtésszerelési munkálatainak elvégzésén is. A sarkadi gyülekezet 

oszlopos tagja volt. 2007-ben diakónussá avatták. Isten és a gyülekezet ügyét mindig a szívén viselte. 

Életében hűséges férj, szerető édesapa és nagypapa volt, akinek mindig volt egy kedves szava, mosolya 

embertársai felé.  

2019 január 9-én munkahelyi baleset következtében földi életét befejezte és a mennyei hazába költözött. 

Temetése 2019 január 19-én volt Sarkadon a körösháti temetőben. A gyászszertartáson Matuz József, a 

monori baptista Gyülekezet lelkipásztora szolgált a Jn. 10: 14-15, 27-28 igék alapján, és a gyulai baptista 

Gyülekezet énekkara énekelt.  „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig 

követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket 

az én kezemből.” Jn: 10. 27-28.  

Cselekedjen irgalmasságot Jó Atyánk, hogy ebben a kegyelemben részesülhessen elköltözött testvérünk, 

és mi is, akiknek még nem hangzott el a hazahívó szó!  

Durkó Béláné  
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Eseménynaptár: 

❖ Június 16 Gyülekezeti kirándulás 

Eger-Szilvásvárad 

❖ Június 30 Fiatal házasok délutánja 

Pilisen 

Vendég: Horvát Zsolt 

❖ Július 7 Aratási hálaadó 

Albertirsán 

 

Kellemes nyári időtöltést kívánunk! 

Ének a közösségről 

Aki találkozott már a tűzzel 

saját pünkösdje reggelén, 

és kapott szikrányit belőle, 

– hogy ki ne hunyjon majd a fény – 

őrizze, óvja azt a lángot! 

A tűzből kiemelt parázs 

önmagában hamar kialvó 

csalóka fényű tűzvarázs! 

Jobb helyen van a többiek közt: 

sok kis zsarátnok égni kezd, 

ha a szent Szél átjárja őket, 

a gyönge is erőt szerez! 

...ha kettőt-hármat az Ő nevében 

Krisztus nem talált kevésnek: 

belép az ajtón, 

ott van középen! 

És amíg Neki zeng az ének, 

és a kezek egymáshoz érnek, 

áldottak lesznek nemcsak a percek, 

órák, napok és az évek: 

áldott lesz ott az egész élet! 

Lukátsi Vilma 

SÁFÁR – 

Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet 

Lapja 

Felelős kiadó: Ujvári Ferenc lelkipásztor 

Főszerkesztő: Bánszki-Szilágyi Szilvia 

Segítő munkatársak: Buzás Ildikó és Gáspár Alíz 

Levélcím:  Baptista Gyülekezet,  

2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13. 

Telefon: 0620/886-1734 

Email: safarlap@gmail.com 
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