
Az élet mosolya 
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és 

láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” Lk 2:20 

Minden érző embert 

megörvendeztet, amikor 

rámosolyog egy kisgyermek. 

A betlehemi jászolból, Mária 

karjaiból így mosolygott rá a 

kicsiny Jézus a pásztorokra, 

bölcsekre, az egész világra. 

Mit éreztek ők a messiási 

gyermek ragyogó arcát nézve?  

Az angyali jelenés, a hírnöki 

szózat megrémítette őket, a 

fényár, az ég seregeinek 

ragyogása lenyűgözte kopott 

lelküket.  

A mennyei gyermek azonban felolvasztotta reménytelenségbe fagyott szívüket, 

az élet mosolya áradt szét egész lényükben, mint dermesztő tél után az első, 

rügyeket előcsalogató napsugár simogató melege. 

És hagyták, hogy rájuk ragyogjon, amíg új remény kezdett lüktetni 

szívdobbanásukban.  

Soha nem ismert, mégis sóvárogva vágyott bizakodás, fásult életüket, sorsukat 

gyökeresen megváltoztató öröm áradt el lelkükben. 

Az élet mosolya ragyogott rájuk s töltötte be tiszta fényével az egész világot!  
Karácsonyt ünneplünk, kicsik és nagyok, vidám vagy nehéz szívvel, hittel, vagy 

anélkül még. A gyermek Jézus kedves lényében ránk mosolyog az élet, ahogyan 

Isten küldte. Az élet tiszta, mindent betöltő reménységét ajánlva fel nekünk, akik 

a halál szurokfekete, sötét árnyékában kell imbolyogva járjuk vészjósló 

árnyakkal teli, véges utunkat. 

Erre vágytunk, ez után epekedik a világ. Most ránk mosolyoghat végre az igazi 

élet, a megváltott, bűnök sötét bugyrából Isten kezével kiszabadított, az örökké 

tartó, a boldog üdvösség napsugara! 

Ez csillant meg egykor a betlehemi pásztorok, a napkeleti bölcsek szemében, 

amikor rájuk mosolygott a kisded Jézus. Ez született meg később a Krisztustól 

bocsánatot nyert bűnösök, betegek, parázna nők, vámszedők szívében! 

Karácsony egyetlen és igazi öröme. 

Ragyognak a fények mindenfele az ünnep forgatagában. Szívünkbe, lelkünkbe 

egyedül Krisztus adja az élet mosolyát a megváltottak boldog hitével. Fogadjuk 

hát be Őt és éljük, adjuk tovább az Élet világosságát a halál sötétjében bolyongó 

embereknek! 

Ujvári Ferenc lelkipásztor 

  

Menjünk! 

Érdes hangú, öreg pásztor 

szava hallatszott a nyájból: 

- Menjünk el mind Betlehembe! 

És szavait tett követte. 

 

...érdes hangú, öreg pásztor, 

mit tudott ő a világról? 

Égiekről-földiekről, 

prófétai ígéretről...? 

 

Mégis bárányaik mellett 

élték át a nagy kegyelmet: 

mennyei hang szólt hozzájuk, 

és angyalok énekeltek... 

 

Ők - végén a látomásnak 

csak annyit mondtak egymásnak 

- és ez hatolt a lelkembe - 

"Menjünk el mind Betlehembe!" 

 

- Menjünk el mind Betlehembe! 

Találjunk rá a Kisdedre! 

Ő az, Akit várva-vártunk, 

Urunk, Megtartónk, Királyunk! 

Lukátsi Vilma 



SÁFÁR 2 December 

Bemerítési jubileum Albertirsán 
2019. december 15-én vasárnap 

délután megint izgatott 

várakozással robogtunk, autóval 

a férjemmel, a gyerekekkel és 

édesanyámmal Albertirsa felé. 

Már egy kedves szokása a 

gyülekezetnek, hogy egy közös 

ünnepre hívja meg azokat a volt 

vagy jelenlegi tagjait, akiknek a 

hitvalló keresztsége 10, 20 30, 

40 vagy 50 évvel ezelőtt abban 

az évben történt. Tavaly is részt 

vettünk, de idén már úgy kaptam 

én is meghívást, mint jubiláló: 

mivel 1989. augusztusában volt 

a bemerítkezésem Albertirsán, 

László Gábor lelkipásztor által. 

Az albertirsai gyülekezetért, a 

szeretetteli közösségért, ahol 

felnőttem, ahol sok-sok testvért, 

és „lelki otthont” kaphattam, mindig hálás leszek.  A jubilálók Czibula Zoltán gyülekezetvezető testvérrel már 

délután 3 órától egy beszélgetésen vettek rész, az istentiszteleten pedig 5 órától Ujvári Ferenc lelkipásztor testvér 

köszöntött minket. Külön köszöntötte Bódis László lelkipásztort és feleségét, Piroskát, akik 50 éve Nagyváradon 

merítkeztek be, Medgyessy József lelkipásztor által.  

Bódis László igehirdetéséhez az alapigéket az advent és a keresztyén hivatás, elhívás témakörében választotta: " 

Menjetek el ti is a szőlőbe" Máté 20:4., Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Máté 

24: 46. Bódis testvér kiemelte, hogy milyen kegyelem az egész életünk, hogy munkatársai lehetünk Istennek és 

egymásnak is Isten országa építésében. Az Úr Jézus ennek jelentőségét a mindennapi életből vett példákkal 

magyarázta el, itt például a szőlőművesek példázatában. Érdekes, hogy úgy jött létre a baptista gyülekezet 

Nagyváradon, hogy a nagyváradi dombokon dolgozó szőlőmunkások lettek az első hívők. Medgyessy József, 

nagyváradi lelkipásztor egy szép festményt is készített erről az imaházban, és egy szőlőmunkást is lefestett munka 

közben. Ugyanígy a mai munkahelyeken is lehet bizonyságot tenni... Hogy mi lesz a fizetségünk? Azt Isten sokkal 

jobban tudja és sokkal bőségesebben megjutalmaz, mint ahogyan mi ezt kérhetnénk. Advent időszakában, ha 

eljönne Jézus, készen vagyunk-e? 30, 50 éves hívők vagyunk, vajon mindig „topon” kell lennünk? Ebben is csak 

az Úr Jézus tud minket felkészíteni- bátorított mindenkit Bódis testvér.  

Az énekkar és az ifjúsági csoport szép énekei felemeltek minket és együtt énekeltük az Isten dicsérő énekeket. 

“Mert én hallom Jézus szólít engem követem már híven lábai nyomát-Választ adni kész már a szívem!” vagy pl. 

“Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak!”. A jubilálók is megszólaltak, bizonyságtétellel, verssel, szép 

énekekkel.  

Durkó Béláné Klárika 50 évvel ezelőtt állt meg fehér ruhában a gyülekezet előtt, hogy elmondja, döntött az Úr 

Jézus követése mellett. Szeretettel emlékezett Tóka Gyöngyvérre, férjem első feleségére, aki már 2003 óta a 

mennyben van. Klárika elmondta, hogy Gyöngyvérnek milyen meghatározó szerepe volt az ő megtérésében és ők 

együtt merítkeztek be. Egy csodaszép verset is elmondott: Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó. 

Meghatottan hallgattuk, minden sorával egyet tudtunk érteni. “Határköveknél megállni, meglátni, hogy minden 

utunkat hatalmas kéz vezette, hálát adni”.  

Fakó Irma és kedves férje, István is 50 éve álltak Isten szolgálatába és azóta is hűségesek családjukkal együtt. 

Lisztes András és Lisztesné Oros Erzsébet szép énekszolgálatukkal és Bódis Piroska is vidám énekhangjával 

színesítették a szolgálatok sorát.  

Váradi Gizella 40 évre tekinthet vissza, ő is hálával emlékezett: “Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Ami 

hátam mögött van, azt elfelejtem, de ami előttem van, annak nekidőlök.”  
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Jómagam is pár diakockát bemutatva beszéltem a családunkról és arról, ami 

az elmúlt években velünk történt. Csak a hála szavait tudtam elmondani, mert 

valóban sokkal több áldást kaptam, kaptunk, mint amit el tudtam volna 

képzelni, főleg a gyerekeinkben, férjem Kálmán felnőtt és a mi kisebb 

gyermekeinkben. Feladat is van bőven, a munkahelyemen, ahol oktató-

kutatóorvosként dolgozom, a Testnevelési Egyetemen, a polgári állásomban 

és a Kispesti Baptista Gyülekezetben, ahol Kálmán lelkipásztor és én segítek 

neki. Kálmán is bizonyságot tett a gyülekezet előtt, mivel ő és Gyöngyvér is 

50 éve merítkeztek be. Kálmán Pécsett a nyáron a társaival már részt is vett 

egy visszaemlékezésen, az ottani baptista gyülekezetben.  

Nagyon hálásak vagyunk, hogy mind az egyéni életünkben, mind családunk 

körében visszanézve ott látjuk a tragédiák és a küzdelmek között is Isten óvó, 

védő kezét, gondoskodását, szeretetét. Szeretnénk előre nézni és folytatni a 

szolgálatot, amerre Isten utat mutat.  

Újvári Ferenc lelkipásztor előre hívta az imaházban a jubilálókat és egy 

emléklapot és Czibuláné Krisztina, gyönyörű fehér rózsát adott át 

mindenkinek, aki eljött és imádkoztunk azokért, akik nem vehettek részt: 

Jubilálók: 

50 éve bemerítkezettek:  

Durkó Béláné, Biri Barna, özv.Kovács Lászlóné, Lisztes András, Lisztesné 

Oros Erzsébet, Králik Kálmán, Fakó István, Fakó Irma, Bódis László, Bódis 

Lászlóné 

40 éve bemerítkezett: 

Váradi Gizella 

30 éve bemerítkezettek: 

Boldizsár Barna, Boldizsár Ottó, Buzás Péter, Melján Napsugár, Scheffer 

János, Mészárosné Dr. Seres Leila 

 

Mi személy szerint férjemmel és családommal, nagyon hálásak voltunk a 

meghívásért. Köszönjük, hogy mindig ilyen szeretettel fogadtok minket. 

Imáinkban mindig ott vagytok, az egész gyülekezet és hálásak vagyunk a 

lelkipásztor házaspárért, Ujvári Ferencért és Anikóért is. Csodálatos látni 

Isten munkáját és tervét a gyülekezet életében. Nagy tisztelettel emlékezünk 

több kedves testvérre is, akik már előre mentek, sokan még fiatalok voltak, 

de életük, szolgálatuk meghatározó volt a gyülekezet életében és számunkra is. Ugyanígy tisztelettel és hálával 

láttuk az idős testvéreket is és örültünk a találkozásnak velük, hogy el tudtak jönni még az imaházba. Tele van a 

szívünk örömmel, látva az új arcokat, a barátkozókat és a fiatal családokat a sok gyönyörű gyermekkel, akik a 

gyülekezet jövőjét jelentik!  

Sok-sok áldást kívánunk a jó Istentől mindenkinek az életére, családjára az Albertirsai Baptista Gyülekezetben! 

Áldott karácsonyt és boldog, békés új évet kívánunk!  

Szeretettel: Mészáros Kálmán és Leila 

 

„Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! 

Vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139: 23, 24b)  

Az Úr vizsgálata pontos képet ad rólunk, ismer minket, ismeri gondolatainkat, ismeri útjainkat, és meggyógyít. 

Tudja, hogy hol van a baj gyökere, a Főorvos szeme mindent lát, és tudja, hogy milyen próbát tud elviselni a 

megvizsgált személy, mindenki a hitéhez mért próbát kap. Ha Isten akaratát akarjátok cselekedni, mindig 

megmutatja a következő lépést. Ha az Áldott Orvos elé mentek, és eljutottatok a keresztig, akkor láthatjátok, hogy 

számotokra nagyobb valóság a szeretet, mint az ítélet. Istenünk az örökkévalóságba akar vezetni titeket. Az 

örökkévalóság útján járni a legnagyobb öröm, mert az út vége, hogy „mindenkor az Úrral leszünk” (1Thesz 4,17b). 

Van Valaki, aki örökké valóság marad. A kereszt győzelme után minden elesés és nehézség győzelemmé lesz, 

szenvedésből dicsőség lesz. Járjatok bátran a keskeny úton, mert itt erőt, örömöt, áldást és győzelmet kaptok! 

(Lukács Edit) 

Forrás: Manna 2018.december  

Túrmezei Erzsébet: Csodákra 

emlékezni jó! 

 

Határkőnél hittel megállni, 

határköveknél visszanézni, 

hálás szívvel múltat idézni: 

csodákra emlékezni jó! 

 

Meglátni, hogy minden utunkat 

hű és hatalmas kéz vezette, 

javunkra szolgált minden tette: 

csodákra emlékezni jó! 

 

Látni, hogy át viharon, vészen 

hű Mesterünk hogyan segített, 

éjekre fényt hogyan derített: 

csodákra emlékezni jó! 

 

Határköveknél hálát adni, 

és hallelujás köszönetben 

méregetni, 

mi mérhetetlen: 

csodákra emlékezni jó! 

 

Messzi évekre visszanézni, 

és számbavenni ezer áldást, 

erőt, kegyelmet, megbocsátást: 

csodákra emlékezni jó! 

 

Hallelujás hálaadással 

leborulni egy határkőre, 

s elindulni hittel előre, 

amerre hív az égi szó. 
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Adventi gyertyagyújtás Pilisen 
Sok éve él már, és lassan hagyománnyá válik, hogy 

a pilisi egyházak az adventi vasárnapokon, vagy 

egy óvodai, vagy egy iskolai csoportot követően 

szolgálna k a városi ünnepségen, ezt követően 

pedig meggyújtják az aktuális számú gyertyát 

városunk koszorúján. 

Idén a harmadik vasárnap került ránk sor, most az 

egyik iskolával váltottuk egymást, és öröm volt 

hallgatni a felkészült gyermekeket, akik Ady 

verssel, énekekkel és a szeretetről szóló üzenettel 

hangolták karácsonyra a hallgatóságot. 

Gyülekezetünk szolgáló csoportja, melynek része 

volt mindenki, aki a délutáni istentiszteleten jelen 

volt, először egy gyermekénekkel kezdett, 

(„Adventi hírnök”), majd egy rövid bevezető után 

folytattuk az éneklést („Nemsokára Jön”).  

Ezt követen egy bizonyságtételt, buzdítást 

hallhattunk Schwarcz Péter testvértől, aki 

hangsúlyozta, hogy sok szenvedő, elhagyatott 

ember él városunkban, figyeljünk rájuk, keressük 

őket, keressenek bennünket, hogy mindenkinek 

igazi karácsonya lehessen!  
Majd jött az újabb ének („Istennek népe készen 

légy”) és lelkipásztorunk Ujvári Ferenc szavai, 

amiben rávilágított, az előző gondolatokat tovább 

fűzve, mennyi feladatunk lehet a körülöttünk 

élőkkel kapcsolatban, de közben ne feledjük, hogy 

készen várjuk Őt. 

Befejező énekünk után („Eljő az Úr halleluja”) 

Szilágyi József gyülekezetvezető zárta a szolgálatok 

sorát, külön figyelmébe ajánlva mindenkinek a záró 

ének sorait, bizony eljő az Úr! 

 

Szilágyi Józsefné 
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„Menjünk el egészen Betlehemig”  
December 14-én délután újszerű programra került sor gyülekezetünk 

kezdeményezésére, amely a „betlehemes séta” nevet kapta. Ugyan 

nem a földrajzi Betlehembe indultunk útra, csak Albertirsán sétáltunk 

adventi örömmel a lelkünkben. Hallva a séta tervét felsorakoztak az 

albertirsai egyházak, valamint a város is magáénak érezte azt, 

amelyhez csatlakozva kapcsolódott a művelődési ház programjaként 

meghirdetett adventi gyertyagyújtás, majd 5 órakor, a római katolikus 

templomban kezdődő hangverseny, Tóka Szabolcs és Meláth Andrea 

baptista művészek programjával.  

A séta délután a református templomtól indult, ahol Perge Tímea 

lelkésznő adventi gondolataival keltünk útra. Kosarainkban 

mézeskaláccsal, melyet út közben kínáltunk a járókelőknek. Az irsai 

evangélikus templom előtt Csadó Balázs lelkész Ady verssel várta az 

érkezőket. A következő állomás a római katolikus templom volt, és 

természetesen Varga Sándor atya gondolatait hallgattuk meg. Onnan a 

baptista imaház felé vette útját a kis sereg, ahol lelkipásztorunk 

buzdító szavai hangzottak el. A Pesti út felé vettük az irányt és a 

művelődési ház előtt elhaladva az alberti evangélikus közösség 

vendégházába tértünk be egy kis melegedésre, ahol friss teával vártak 

a testvérek bennünket, Györgyi Zsolt lelkész gondolatait követve 

indultunk el a Mirelite park felé. Utunkat végigkísérte a városi 

polgárőrség, biztosítva a sétán résztvevők testi épségét.  

A Mirelite parkban már 

várt bennünket a KÖSZ 

zenekar lelkes kis csapata. 

Meghallgattuk a 

polgármester úr adventi 

köszöntését, Ujvári Ferenc 

lelkipásztor gondolatait, 

majd zenélés, éneklés 

közben felgyulladtak az 

adventi gyertyák fényei.  

Közben ránk is sötétedett, a 

szél is felkerekedett, így 

jólesett mindenkinek a 

koncertre érve a templom 

melege.  

Kedves karácsonyi énekeket, 

közösségünkben jól ismert dallamokat 

szólaltattak meg az est előadói. Izgalmas 

volt így a baptista szerzők evangéliumi 

énekeit hallgatni ebben a templomi 

csendben.  

A koncert végeztével még nem zárult le 

az élmények sora. A gyönyörű fénnyel 

megrajzolt templom még egy ideig 

ámulatba ejtette az arra járókat és onnan 

kilépőket.  

Nagyon tartalmas, kedves ökumenikus és 

városi nap emlékét őrizzük a szívünkben.  

Ujváriné Szabó Anikó 
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Gyermekáldás 
Steven Furtick lelkipásztor, egyszer a következőt mondta: "Mi történne akkor, ha ahelyett, hogy azt kérdeznénk 

Istentől, hogy: "Miért kell mindezt megélnem, Uram?", így szólnánk: "Mire készítesz engem, Istenem?" Micsoda 

szemléletváltást jelentene! Az első kérdés rám fókuszál. A második Istenre, és a küzdelmeim, nehézségeim céljára.  

Ezeket a kérdéseket tettem fel én is, 

amint a kórházi ágyon feküdtem 

már több napja és reménykedve, 

mégis félve vártam, hogy teljenek a 

napok, miközben az óra is 

csigalassúsággal haladt előre. 

Bizonytalan volt minden, 

bármelyik percben indulhatunk 

Pestre, ha beindul a szülés, hogy a 

kis 26. hetes gyermekünk megfelelő 

ellátást kaphasson. Honnan tudom, 

hogy mikor kezdődik? A mentőre 

mennyit kell várnom? A másik 

kórházban átvesznek? Hogy fognak 

bánni velem? A gyermek túléli? 

Milyen károsodásai lesznek? 

Meddig kell együtt kórházban 

maradni? Távol leszek a férjemtől. 

Mi lesz velünk a jövőben? Ezek és 

hasonló kérdések, aggodalommal teli gondolatok kavarogtak a fejemben. Nehéz volt elfogadni ezt az állapotot és 

bízni Istenben, hogy mindent kézben tart. Mégis ezekben a napokban, hetekben kényszerültem rá, hogy a türelem 

egy másik oldalát megismerjem, hogy tanuljak meg segítséget elfogadni, örüljek egy-egy üzenetnek, értékeljem a 

hűséges, kitartó barátokat. Bízzak Istenben, hogy megkönyörül rajtam újból és megerősít minden nap, hogy az 

aznapi terhet elbírjam viselni türelemmel, békességben Mégis volt, amikor panaszkodva, sírva róttam fel Istennek, 

hogy a tűrőképességem határához értünk, tovább nem bírom. De a sok hét kényszer pihenő alatt és a szülési 

fájdalmak között is megtapasztaltam, hogy Isten tisztában van a határaimmal és nem ad nagyobb nehézséget, 

fájdalmat, mint amit el tudnék viselni.  

Hálás szívvel mondhatom el, hogy kegyelemből, a megfelelő kezelés és kitartó pihenés segítségével végig ki 

tudtam hordani a kisfiúnkat, akit egészségesen adott nekünk a mi Atyánk. Köszönjük mindenkinek az 

imatámogatást! 

December 15-én pedig hoztuk Isten és a gyülekezet elé Valtert, hogy együtt könyöröghessünk áldásért az életére. 

Az ünnepi istentiszteleten Ujvári Ferenc lelkipásztor testvér az I.Kròn. 23:13. igeverset olvasta.  

Többek között arra biztatott bennünket, hogy ne akarjuk a mi álmainkat, vágyainkat gyermekünk életében 

megvalósítani, hanem az Isten által nekiszánt úton járjon és ebbe segítsük. 

Szabó Ágnes 

Kontrasztos karácsony 
A karácsonyi újságba általában az advent, a karácsony üzenetéről írunk, valóban nagyon szépeket és 

megszívlelendőket. Engedtessék meg nekem, hogy most egy kicsit másként írjam le azt, ami a szívemen van. 

Advent második vasárnapján amikor a templomunkhoz érkeztem, megdöbbenve tapasztaltam, hogy vandálok 

jártak a környékünkön. 

Nemrég újítottuk fel kívül-belül saját költségünkön, hogy ilyen módon is megmutassuk, hogy milyen fontos 

számunkra Isten háza. A nevezett napon azt észleltem, hogy az új csatornáinkat valaki agresszív módon 

szétrugdalta (még a cipőnyom is látszott) olyannyira, hogy még a legfelső része is leszakadt. 

Megdöbbentett! Mindenki felé a szeretetet hirdetjük, a magunk lehetőségeihez képest igyekszünk tevőlegesen is 

segíteni. Amikor ott álltam arra gondoltam, advent idején vajon kiben milyen indulatok tombolnak? 

Így várja valaki a karácsonyt? Nem az anyagi kár szomorított el igazán, hanem ez.  

Szeretném megszólítani! Jöjjön be közénk! Igazán szeretettel várjuk! Szeretnénk azt a szeretetet sugározni felé, 

amit a megszülető Jézus hozott e földre, hogy indulatok helyett ez uralja szívét-lelkét! Talán vannak körülöttünk, 

akik nem igazán érzik még át a karácsony igazi lényegét. 

Nem csak az ajándékok, a zsúfolt üzletek zsongása, a sütés-főzés jelenti az igazit. Ez is hozzá tartozik, mi tesszük 

hozzá, ez is kell. De meghitten leülni a fenyő alá, és nyitott szívvel közeledni a megszületetthez, ez a karácsony 

igazi lényege. Kívánok minden olvasó számára ilyen karácsonyi ünnepet, a pilisi baptista gyülekezet nevében is! 

Szilágyi József  
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Baptista Művészeti Napok Albertirsán 
Az Albertirsai Baptista Gyülekezet, a Magyarországi 

Baptista Egyház Comenius Ház kommunikációs és 

művészeti osztályának felhívására két programot is 

megcélzott, amellyel szeretett volna csatlakozni a 

művészeti napok rendezvénysorozathoz.  

Nagy kincse településünknek a sok fiatal család, a sok 

gyermek. Városunkban három általános iskola is működik. 

Először a gyerekeket szólítottuk meg, csatlakozzanak a 

gyülekezetünk által meghirdetett rajzversenyhez. A 

vasárnapi iskolai tanítók három témát jelöltek ki: 

Édenkert, Hálaadás, Mennyország. Harminc rajz érkezett 

be a pályázatra. Az ünnepélyes díjátadón körünkben 

köszönthettük Antal Sarolta, formatervező iparművészt, 

aki a zsűri elnökeként adta át a díjakat a jelenlevőknek. A 

kiállított rajzokat, amelyekből áradt a gyermeki lélek 

tisztasága, vasárnap még a gyülekezet tagjai is örömmel 

nézegették, hiszen sajátjuknak érezték, ezt a 

megmozdulást. Az egyik kedves rendszeres látogatónk, az 

első három helyezettnek saját felajánlásból jegyet vásárolt 

a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében tartandó 

karácsonyi rendezvényre a Fővárosi Nagycirkuszba. Ez 

lett a legnagyobb meglepetés a díjazottak számára, de nem 

volt résztvevő, aki nem kapott volna ajándékot a szép 

munkáért. 

 

Másik programunk helyben, a gyülekezet tagjait mozdította 

meg. Verses Vasárnap lett a megnevezése annak a nagyon 

kedves napnak, ami fellelkesítette az amatőr versmondókat, 

hogy hozzák el azt a verset, amely életük folyamán 

megérintette őket, vagy valamiért sokat jelentett nekik. Olyan 

sokan megmozdultak erre a felhívásra, hogy végül délelőtt és 

délután is szóltak a versek. Huszonöt versmondót hallgattunk 

végig a nap folyamán. Fantasztikus élmény volt, a gyönyörű 

sorok, gondolatok átmosták a lelkünket. Ragyogó arccal, 

léptek ki a testvérek az alkalom után, hogy folytassák a 

mindennapok feladatait az ezt követő héten, kedves versükkel 

a szívükben. Egyik testvér így foglalta össze másnap üzenetében a Verses Vasárnap tanulságát: „Nagyon feltöltő 

és bátorító volt a tegnapi nap minden szolgálata ige, vers, zene, minden!” Legyen Istené a dicsőség minden elnyert 

és használt tálentumért!  

Ujváriné Szabó Anikó  
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Megújultunk… 
Ebben az évben Albertirsán egy kicsit másként készült a gyülekezet 

a hálaadó napra. A tervezett ünnep előtt egy hónappal átköltöztünk 

az imaház nagyterméből a kisterembe, hogy átadjuk azt egy 

kivitelezőnek, aki elvégzi a nagytermi padlóburkolat cseréjét. Ez a 

munka része annak a több évre előirányzott korszerűsítésnek, amit 

tavaly kezdtünk el.  

Nagyon szűknek bizonyult a kitűzött idő arra, hogy a felújítási 

munka és a kapcsolódó belső festések is elkészüljenek, mégis hittel 

vágtunk bele a feladatba. Tettük ezt azért, mert korábbi 

tapasztalataink is azt mutatták, ha Istenre bízzuk a szervezést, akkor 

Ő most sem fog cserbenhagyni minket. Be is igazolódott, hogy a mi 

Urunk hatalma nem csökkent, ma is képes a csodákra. 

Már az év elején lekötöttük ezt a munkát, de aki jól ismeri az 

építőipar helyzetét és lehetőségeit, az tudja milyen nehéz előre 

tervezni, és milyen nehéz a határidőket tartani. Az isteni gondviselés 

tette lehetővé, hogy ne csak az új padlóburkolat készüljön el, hanem 

a teljes belső festés is. Különös imameghallgatást élhettünk át abban, 

ahogy Isten kirendelte számunkra azt a festőt, aki soron kívül be 

tudta vállalni a munkát, helyettesítve azt, aki korábban bevállalta, de 

nem tudta teljesíteni. 

Nem csak a festők kirendelésében érezhettük Isten vezetését, hanem 

minden közreműködőben is, akik a teljes megvalósításhoz 

elengedhetetlenül szükségesek voltak Már a burkolólap 

beszerzésében is nyitott és kedvező utat találtunk. És a 

megvalósításnál is nagy készséget és jóindulatot tapasztaltunk a 

burkolók mellett a többi kivitelezőnél is, így a festők, a 

villanyszerelők, az asztalos, az üvegezők, a lakatos, a fűtésszerelők 

esetében is.  

Jó volt megtapasztalni a gyülekezetből a munkákhoz kapcsolódóan 

aktív részt vállalók hűséges hozzáállását a hangtechnika 

kialakításában, a takarításban, a terem visszarendezésében. 

Nélkülük elmaradt volna a hálaadó nap október első vasárnapján a 

megújult imateremben. 

Istennek legyen hála Mindenért, a munkákhoz Tőle kapott erőért, 

időért, anyagi javakért, és az odaszánásokért! 

Köszönet mindenkinek a közreműködésért, és a nagyon fontos 

imatámogatásokért is!  

Istené legyen a dicsőség!  
Czibula Zoltán 
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SÁFÁR 10 December 

Bíró Sándorné (1940-2019)  
Biró Sándorné, Sax Márta 1940. július 30-án született Budapesten, Sax 

Gyula és Séhorcz Erzsébet gyermekeként. Élete első 5 évét Maroslelén, 

anyai nagyszüleinél töltötte, iskoláit már Budapesten végezte. Két 

féltestvére született, Sax Gyula és Farsang György. Bolti eladónak tanult, 

majd üzletvezetői képesítést is szerzett, és ezen a területen dolgozott. 

Megismerkedett Biró Sándorral és 1960. december 10-én házasságot 

kötöttek. Házasságukból két gyermek született, Sándor és Gyöngyi. A 

hatvanas években családi házat építettek Nagytarcsán.  

1983-ban a rákosszentmihályi gyülekezetbe került, ahol 1984 pünkösdjén 

bemerítkezett és a gyülekezett tagja lett. Még ebben az évben mindkét 

gyermeke házasságot kötött.  Férje 1992. november 12-én tragikus 

balesetben elhunyt, azóta özvegyen maradt. Ezekben az években a 

közelebbi, jobban megközelíthető, cinkotai gyülekezet tagja lett, ahonnan 

sok segítséget kapott azokban a nehéz időkben. 

1999-ben a nagytarcsai családi házat eladva, Albertirsára költözött. Néhány év múlva meghalt édesanyja.  

Idővel fia állapota sokat romlott, intézeti elhelyezésre lett szükség. 2010-ben lánya megbetegedett, majd 2011. 

március 4-én elhunyt. 

Az életében ért nehézségek ellenére is szolgálatkész volt. Ha szükség volt gyermekfelügyeletre, akkor ő 

pótnagymamaként örömmel segített. Nagyon örült, amikor dédmamaként a családjában is tudott sokat segíteni. 

Rengeteg süteménnyel és tésztával szolgált a környezete felé, valamint a gyülekezetben. Ezért is sokan úgy 

emlegették, hogy ő a Márta néni, aki finomakat süt.  

Tavaly ősszel megbetegedett, de sajnos mire hosszú idő után kiderült a betegség oka már nem volt orvosi segítség. 

Ez idő alatt a mellette lakó, unokája Béci és családja vették körül szeretetükkel, gondoskodásukkal. Az albertirsai 

baptista gyülekezettől végig sok segítséget, lelki támaszt kapott. Betegsége utolsó időszakára az alberti 

evangélikus szeretetházba került, ahol szakszerű ellátás mellett sok szeretet kapott az ott dolgozóktól és lakóktól. 

Az utolsó napokban több testvér a gyülekezetből és unokái mellette voltak egészen 2019. szeptember 20-án 

bekövetkezett haláláig. Búcsúznak tőle mindazok, akik tisztelték és szerették.  

Ez a nekrológ a család tollából született, és október 12-én hangzott el Márti néni temetésén, Albertirsán. 

 A búcsúztatón Ujvári Ferenc hirdette Isten igéjét. 

Márti nénire emlékezve 
Ahogy gondolataim vissza-vissza emlékeznek Márti néni élete végére, Túrmezei Erzsébet egyik kedves vers 

részlete jut eszembe. Ha nem teszek semmit sem. „Most nem sietek, Most nem rohanok, Most nem tervezek, Most 

nem akarok, Most nem teszek semmit sem, Csak engedem, hogy szeressen az Isten”. 

Nehéz és szorult helyzetekben forró pillanatokat él át a hívő ember, mert jól tudja, hogy egyedül Istentől nyerhet 

szabadulást. Ezért kiállt és imádkozik olyan kitartóan az Úr érkezésére várva. Arra az Úrra, aki hatalmas és 

kegyelmes, aki jól hallja a kiáltók könyörgését s a bűnbánók könyörgésére irgalmasan válaszol. Nem ítél. Nem 

úgy közeledik, mint aki irgalmatlanul mindent számon-kér és számon-tart, hanem úgy, mint az irgalmas 

szamaritánus. Ezért vártuk oly sokszor közösen Márti nénivel, hogy előtte fejet hajtsunk imádságban. Jól tudom, 

hogy ő a megbocsájtás irgalmával jött. Jön azért, mert látja a bűnöket, a mélységeket, a mélyre zuhanókat. De Isten 

részéről ott van a feloldozás, a megbocsájtás. Ezek az élmények megtapasztalásokká formálódtak, amit közösen 

éltünk át Márti nénivel szinte a kezdettől, a nehéz napokig. Voltunk sokszor a magasban, de voltunk a mélyben is. 

Volt, amikor az is megnyugtatta és boldoggá tette, ha elkísértem egy-egy vizsgálatra Budapestre. Ilyenkor szinte 

az egész nap rendelkezésünkre állt ahhoz, hogy jókat beszélgessünk, hisz órákat vártunk a vizsgálatokra. Vagy 

máskor, amikor infúziós kezelésre kellett befeküdnie, jóleső érzés volt neki, hogy rendezetten és nyugodtan, 

imádkozva hagytam ott. Volt, amikor csak megcsörgetett, és halkan beleszólt a telefonba, „imádkozz, mert nagyon 

szenvedek”.  

Igen sok bátorítás kellett neki akkor is, amikor a szeretet otthonba került. Bár az ő döntése volt, mégis nagyon 

nehéz volt „otthont” váltani. Emlékszem, ezeket a napokat csendben, szótlanul töltötte. Aztán mikor Ceglédre, 

kórházba került, és meglátogattuk Szerénával, már azt kérte, hogy vigyetek „haza az otthonba”. Nyáron, amikor a 

születésnapja közeledett, készült haza sütni! Hát igen, neki a sütés hivatás volt. De sajnos ereje fogytán volt már, 

és ez csak egy álom maradt. De boldog volt, mert születésnapot szerveztek neki és hazavitték a kis otthonába, ahol 

együtt lehetett a szeretett családdal.  

Örült, ha valaki meglátogatta, de azt is tudta, és érezte, hogy egy imádkozó gyülekezet áll mögötte.  

Hiányzott neki a család, de várta az estéket, mert biztos volt benne, hogy Béci a munkából hazafelé jövet, mindig 

meglátogatta a „Mamit”. Valika telefon hívásai szintén fontosak voltak neki minden nap, boldog volt, hogy hallotta 

a hangját... leadhatta neki a rendeléseit s kezdett aggódni, ha ez valami miatt megcsúszott.  
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Egy alkalommal azzal várt, hogy ma magas rangú látogatóm volt! Itt volt a kis Márkó dédunokám! 

Volt olyan nap is, amikor megpillantott az ajtóban, s boldogan kérdezte, hogy ugye hoztad az énekeskönyvet is. 

És énekeltük sorba a kedves énekeit. (Mi tisztit meg bűnömtől…. Vagy Mindenem az Úrnak adom, minden az 

övé…) De volt, hogy csak csendben hallgatott. Volt olyan meleg nyári vasárnap reggel is, amikor 7 órakor már 

kint várt az udvaron tolókocsiban. Együtt olvastuk a délelőtti igéket, imádkoztunk, s Ő boldog volt, hogy ilyen jól 

kezdődött a napja. Hála van a szívemben, mert tudom, hogy Isten készítette és formálta őt arra a nagy útra, ami 

előtte állt. Vágyott és nagy izgalommal készült még egy úrvacsorai közösségi alomra is a gyülekezetbe, de belátta, 

hogy ezt már ereje nem bírja. És eljöttek a nagyon nehéz napok, de hálás vagyok Istennek, hogy a családon kívül 

egy néhányan gyülekezetünkből is ott lehettünk felváltva mellette, fogva a kezét, vagy picit enyhítettük a rettentő 

forróságot, ami a beteg testében izzott, vizes ruhával, vagy fecskendővel adagolva a vizet. Márti néni végtelen 

hálás volt érte, amit próbált jelezni felénk. Szeretett bennünket. De sugárzott az arca az örömtől, amikor meglátta 

a fiúkat, Bécit, Zolit, Istit vagy Valikát. De Gyöngyikének és Tamás unokájának is nagyon tudott örülni. Fontos 

volt a családja.  Jó érzés visszagondolni rá, hogy ott lehettek mellette akkor is, amikor az Úr haza hívta őt abba az 

örök hazába, ahol már nem lesz fájdalom és sírás. Sok mindenre tanított ez az időszak, s ezekből csak egyet 

emelnék ki:  Isten olyan csendes türelemmel ajándékozta meg, amit csodáltunk és amit egyedül csak Ő tud adni. 

Bár nagyon nagy fájdalmai voltak, „ember feletti erővel” és mérhetetlen fegyelemmel járta végig a szenvedés 

rögös útját. Példamutató volt nemcsak nekünk, de a szeretetotthon dolgozóinak, ápolóinak is.  

Beszéljen helyettem most Gerzsenyi Sándor baptista 

lelkipásztor, költő 2011 júniusában írt verse, amit Márti 

néni szinte a betegség kezdetétől nagyon szeretett olvasni. 

Halála előtt egy-két nappal a Bibliáját lapozva 

megtaláltam benne, s kérte, hogy olvassam el. Igen 

kemény vers, nagyon mély mondanivalóval, de úgy 

gondolom, hogy benne van Márti néni végső harca a 

betegségével és a várva várt találkozása az Ő 

Megváltójával. 

Hiányzik Márti néni, de hiányzik az a szoros testvéri 

közösség is, ami összekötött bennünket a látogatások 

során, hisz szinte forró dróton voltunk naponta Valikával, 

Szerénával, Orsival.  

Nagyon hálás vagyok a fentről jövő irányításért is. 

Legyen a dicsőség mindenért az Övé! 

Özv. Bánszki Jánosné 

Fenyvesi Károlyné (1930-2019) 
Fenyvesi Károlyné (szül. Buzás Judit) 1930-ban született Irsán. 

Édesapja Buzás Mátyás, édesanyja Gulyás Judit voltak. Fiatal éveit 

Irsán töltötte. 1949-ben bemerítkezett Kiszely Ferenc által, és tagja 

lett az irsai baptista gyülekezetnek. Részt vett a „Gyöngyszem” 

leánykör munkájában, és örömmel szolgált az énekkarban. 

1953 május 2-án házasságot kötött Fenyvesi Károly pestszentimrei 

testvérrel. Élete további részében a pestszentimrei baptista 

gyülekezet tagja volt. Házasságukból két lánygyermek született. 

Gyermekeiket nagy szeretetben, féltő gondoskodással nevelték 

férjével. Földi életének utolsó napjait betegágyán töltötte férjének és 

két lányának gondos ápolása mellett.  

2019.augusztus-13-án, családi körben, bemerítésének 70. évében, 

megérkezett a hazahívó szó. A hét gyermekes Buzás család még 

utolsó élő tagját az Égi kegyelem a Mennybe hívta.  

Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. augusztus 31-én volt a pestszentimrei baptista imaházban. A búcsúztatás 

szolgálatát Háló Gyula lelkipásztor végezte a gyászjelentésen olvasható ige alapján: „A szeretet soha el nem 

múlik…” 1 Kor. 13.8. Megható volt hallani a nagy betegségéből felépült László Gábor testvér imáját, aki az 

albertirsai és a pestszentimrei baptista gyülekezetnek is volt pásztora. A gyászoló gyülekezet együtt énekelte az 

imaházban Jutka néni kedves énekét: „Éjjel-nappal angyal szeme vigyáz rám, Uram…”. 

Jutka néni olyan örökséget hagyott maga után, mely mindnyájunk számára követendő példa. Telve volt szíve 

szeretettel családja, embertársai, és nem utolsó sorban Megváltója iránt!  

Emléke legyen áldott 

Durkó Béláné  

Fáradok 

Göröngyös az „odafele” „vissza” meg már sose lesz. 

Repülnék a mennyországba, De a halál nem ereszt. 

Előbb le akarja rágni rólam, ami az övé, 

Csak aztán mehet a lelkem a lelkes lények közé. 

Ha eszem, elnehezülök. Ha nem eszem, éhezem. 

Dolgozni már alig birok, Írok, s reszket a kezem. 

Csöndre, békességre vágyom, A nyugalom elkerül. 

Társaságot nem akarok, Pedig nem jó egyedül. 

Szédít, fáraszt a gyorsaság, A lassúság kiborít. 

Lötyög rajtam A „végtelen”, a „végesség” beszorít. 

Szerettem a hivatásom, S míg csak leszek, szeretem. 

Vállaltam, de főleg engem vállalt föl a „kegyelem”. 

Elengedjük egymást lassan, Néhány lépés van csupán, 

Egy nagy-ívű szárnyalás, és Célba érek azután! 



SÁFÁR 12 December 

 

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 

Feliratkozás a Sáfár újság e-mailben való küldésére 

safarlap@gmail.com -on van lehetőség! 

December 7-én ellátogatott a gyermekekhez a 

Mikulás! Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is 

énekekkel-versekkel várták és nem maradt el a 

várva-várt jutalom a puttonyból! 
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