„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10.
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Áldott karácsonyt!
A fenti címben szereplő jókívánság nagyon sokszor elhangzik ajkunkról, ezekben a napokban. Isten
Fiának, az Úr Jézusnak a születését ünnepli az egész keresztyén világ. Ha felidézem a távoli múltat,
gyermekkorom karácsonyait, bizony nem volt az egész esztendőben olyan nap, amit annyira vártam
volna, mint ezt az ünnepet. A gyülekezetben, ahol felnőttem sokan voltunk gyerekek és bibliaköri
tanítóink egy ádventet záró estet rendeztek nekünk, amit mindannyian nagyon vártunk. A feldíszített
kisteremben 30-35-en ültük körül az asztalokat, a kályhában vidáman pattogó tűz mellett kis
karácsonyi égők fénye által keltett varázslatos hangulatban hallgattuk az ünnepet megelőző napok
történéseinek felidézését. Boldogságtól és az ünnep áhítatától ragyogó arccal tértünk haza a lábunk
alatt ropogó friss hóban és az esti holdfénytől sejtelmesen megvilágított utakon, a kristálytiszta
estében. Másnap a családi szenteste áldásai vártak az ajándékokkal, a fenyővel és az ilyenkor mindig
édesapám által felolvasott születéstörténettel. Az ünnep aztán a gyülekezetben folytatódott a hatalmas
fenyő alatt két napon keresztül. Amikor elmúlt a
karácsony nagy űrt éreztem magamban, nehéz volt
visszarázódni
a
mindennapok
szürkeségébe.
Nagymamám ezt látva egyszer ezt mondta: „tudod, ha
odakerülünk a mennybe, mindig így fogod érezni
magad, mint kisgyermekként karácsonykor. Én pedig
nem mondtam neki, de azt kívántam, bárcsak mát ott
lehetnénk. Ő már ott van és még sokan, akikkel akkor
együtt ünnepeltünk. Dicsőítik és magasztalják az Isten
Fiát, aki eljött erre a bűnös földre. Felnőttként kicsit
másképp élem át a karácsonyt. Nem olyan felhőtlen az
ünnep. A sátán szeretné elvenni az ünnep örömét és áhítatát az előtte levő napok nyüzsgésével,
türelmetlenségével és rohanásával. Szeretné, ha az ünnep csak a testiekről szólna: ajándékok, enni és
innivalók halmazáról. Szeretné, ha az áhítatos hangulat helyett a feszültség és idegeskedés jellemezné
az ünnepvárást. Szeretné, hogy mindezek után holtfáradtan, kiégve rogynál a fenyő alá és az ünnep
értelme és üzenete, így semmivé váljon számodra. Ez a sátán vágya és valljuk be, ha részben is, de
néha sikerül neki. Az Úr Jézus viszont bensőséges ünneplésre hív. Tedd le a mindennapok gondját, a
testiekkel annyit foglalkozz, amennyit épp szükséges és add át szíved-lelked neki. Szeretne
megszületni szívedben-lelkedben, szeretné betölteni életed az Ő betlehemi fényével. Szeretné, ha a
fenyő alatt igazán átélnéd az Ő születéstörténetének jelentőségét és a földi terhektől, gondoktól,
aggodalmaktól megszabadulva vele teljesen betöltekezve töltenéd a karácsonyt és életed minden
napját. Kedves olvasóm, milyen ünnepet szeretnél? Válaszd most is azt, amit a megszületett kínál
feléd a betlehemi jászolból. Dicsérjük és magasztaljuk a pásztorokkal és a bölcsekkel együtt a Fiút, aki
adatott nékünk, aki elhozta a földre a békességet, a szeretetet, a reményt, és akinek áldozata árán
kegyelmet és üdvösséget nyerhettünk mindannyian. Ezekkel a gondolatokkal kívánok 2011-ben is
nagy szeretettel mindenkinek: Áldott karácsonyt!
Szilágyi József
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Idősek karácsonya
Több mint tíz éve dolgozok a Sarepta Budai Evangélikus szeretetotthonban, mint ápolónő, ahol
fogyatékos gyerekek és idősek laknak. A lelkészotthon idősek osztályán dolgozom, ahol
lelkészházaspárok, lelkészfeleségek-férjek és nem lelkész lakóink is vannak.
Idős napjaikat itt élik, de családtagjaik, rokonaik, barátaik látogatják őket, illetve el is viszik őket
alkalom után. A közelgő karácsonyi ünnepet mindenki nagy készülődéssel éli meg. Nagyon aranyos
mindenki a maga módján, igyekszik valamit készíteni szeretteinek. Ha van erejük, még sütögetnek is a
családnak, úgy, mint régen, de van úgy is, hogy a „lélek kész, de a test erőtelen”. Van olyan is, hogy
az ünnepet családban, vagy baráti körben ünneplik, ez nagy élmény számukra. Látva ezt nekem
kétszer kell átélnem a karácsonyi készülődést, hisz várják segítségünket és öleléseinket. Nagyon
fontosak számomra az adventi napok, az ádventi koszorú, a gyertyagyújtás. Örömmel hallgatom azt is,
ha elmondják, hogy is volt régen a gyülekezetben, ahol szolgáltak, vagy a családban mi volt a szokás.
Sokszor nem a nagy ünneplés, pompa a lényeg, hanem azt egyszerűségében élni meg. A gyerekek
maguk készített ajándéka nagy érték volt számukra, amit sokan a mai napig őriznek. A karácsony, ami
a szeretet ünnepe nekünk az otthonban minden nap az, hisz a kedves lakóinkat szeretettel kell
körülvennünk, szeretettel kell rájuk
néznünk, megsimogatni őket, megölelni
és megérinteni őket. Hálás vagyok a jó
Istennek, hogy ilyen munkakörben
dolgozhatok, ahol nagyon sok szeretetet
kapunk és a jó Istentől kapott szeretetet
mi is tovább tudjuk adni. „ A szeretet
soha nem fogy el...”
Dobai Irén

Karácsonyra készülődve
Bibliaköri tanítóként nincs könnyű
dolgom, mert már ádvent első
vasárnapjától a bibliakörön sokat beszélgetünk Jézus visszajöveteléről. Beszélgetésünk során
megkérdeztem az első alkalomkor, hogy mit ünneplünk ádventkor? S volt, aki azt mondta, hogy
„várjuk az Úr Jézust”, de volt, aki azt mondta, hogy „várjuk a karácsonyt”, és elgondolkodtam, hogy
igen ádventet nem ünnepelhetnénk karácsony, nagypénteket húsvét, áldozó csütörtököt pünkösd
nélkül. Jézust nem várhatjuk vissza Isten szeretete nélkül. El kellett őt küldenie kisgyermekként erre a
földre, hogy utána meghaljon a bűneinkért és feltámadjon, hogy életünk legyen és utána elment, hogy
helyet készítsen nekünk és egyszer visszajön, hogy elvigyen minket megtért, megújult gyermekeit a
mennybe. A bibliakörös gyermekeim elmondtak egy verset, aminek egy sora is erről szól „valaki
eljött, valaki elment, valaki visszajön újra”! Igaz, gyermekeink még kicsi korban az ádventben
leginkább a karácsonyt várják, de olyan jó lenne, ha meg tudnánk érteni és legfőképpen meg tudnánk
élni gyermekeink előtt azt, hogy egész életünk egy várakozás kell legyen. Ezért kezdtem írásomat úgy,
hogy bibliaköri vezetőként nincs könnyű dolgom, mert nem könnyű megélni nap, mint nap az igazi
Krisztusban elrejtett életet, valódi, őszinte Krisztust váró életet. Kívánok minden olvasónak áldott
ádventi napokat és meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepet és békés boldog újévet!
Antal Ibolya
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Bemerítési Jubileumok ünneplése
Gyülekezetünkben minden ádvent harmadik vasárnapján
emlékezünk meg azon testvérek bemerítési
évfordulójáról, akik gyülekezetünkben merítkeztek alá.
Idén is szép számmal voltak, akikkel együtt énekelhettük
az „Emlékezz vissza az útra..” című kedves énekünket.
75. Buzás Jánosné (Zátrok Zsuzsanna); 70. Csontos
Sándorné (Czermann Lídia), Szegedi Károlyné (Petró
Erzsébet); 65. Goron Imre; 60. Goron Imréné (Bányai
Sarolta); 50. Bánszki Jánosné (Buzás Judit), Csonka
Istvánné (Huszár Katalin), Csányi Jánosné (Huszár
Ibolya), Czibula István, Gulyás Mártonné (Huszár
Julianna), Králik Kálmánné (Buzás Ibolya), Széllné
Meljan Erzsébet; 40. Motyovszki Mátyásné (Huszti
Erzsébet); 30. Buzás Ildikó, Biri Iván, Buzás Erika, Tóka
Zsolt; 20. Szeleczkiné Papp Bernadett
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Add Uram, hogy készen
legyek
Akár felhőkön látlak megjelenni,
Felragyogva dicsőségedet,
Akár a halál kapuján át lépkedek
színed elé,
Szüntelen egyet kérek
Add Uram, hogy készen legyek!
Sebeid szent menedékébe rejtve,
Segíts, hogy bűnt és vétket letegyek
És aztán maradjak minden nap
ottan,
Úgy várjalak téged, megtisztítottan!
Add Uram, hogy készen legyek!
Ha este jössz, éjjel vagy virradatkor
Amikor pírban égnek a hegyek...
Ha lépéseid nappal közelednek
Csak egyet kérek, szüntelen csak
egyet:
Add Uram, hogy készen legyek!

A gyülekezet köszöntését követően a visszaemlékezések
gondolatait hallhattuk néhány testvértől bizonyságtétel,
vers és ének formájában is. Bánszki Jánosné személyes
gondolatokat idézett fel, annak kapcsán, hogy megtérését
az Úr kik által vitte végbe életében. Majd Csányi Jánosné
és Széllné Meljan Erzsébet mondtak költeményt.
Csontos Sándorné egy énekünk szavaival fejezte ki
bizonyságtételét „Ó mennyiszer vétkeztem ellened...”. Őt követte Szeleczkiné Papp Bernadett, aki
saját költeményében ábrázolta Isten munkáját az életében. A szolgálatok sorát a Prazsák család
énekszolgálata zárta le „az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged...” lelket felemelő dalával. Áldásos
alkalmunk vendége volt Nagy-Kasza Dániel és családja, aki egész nap hirdette köztünk Isten igéjét!
Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia
„Az Úrra tekintek szüntelen, nem
tántorodom meg, mert jobbomon van.” Ez
az ige vezeti életemet. A negyven év alatt
nagyon sok boldogságban és örömben volt
részem, de azért voltak megpróbáltatások
is, amiből mindig kimentett az Úr.
Visszatekintve sajnos voltak olyan
szakaszok az életemben, mikor nem
figyeltem az Úrra és letértem a helyes útról.
Mégis megkönyörült rajtam Isten és
hordozott a tenyerén. Hála az Ő csodálatos
Jóságáért, hogy mai napig gondja van rám
és egész családomra.
Motyovszki Mátyásné
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Visszaemlékezés
Én egy pár gondolatban visszaemlékezve szeretném felidézni a bemerítkezésemet. Hívő szülők
gyermekeként nőttem fel a gyülekezetben. Nagyon szerettem imaházba járni. Soha nem vágytam más
szórakozóhelyre, de szüleim sem engedtek volna. Énekkarban énekeltem már 14 éves koromtól és
nagyon boldog fiatal életem volt a gyülekezetben. Mikor betöltöttem a 18 évet úgy éreztem, döntenem
kell az Úr Jézus mellett. Közöltem is a gyülekezettel, hogy szeretnék bemerítkezni. Öten voltunk, akik
kértük a felvételünket, de mivel az a rendszer nem engedélyezte a bemerítkezést nyilvánosan, ezért
szombat éjszaka 11 órakor a Berettyó folyóban történt meg. A fagyos napok akkor nagyon
bemutatkoztak. Május volt, a Berettyó áradt, zavaros és nagyon hideg volt, de így tudtunk a hatóság
elől elbújni. A lelkipásztorunk, aki alámerített Szabó Károly volt, aki Székelyhídról járt ki Széplakra.
Ő már elég idős volt ahhoz, hogy ilyesmire vállalkozzon abban, a jéghideg, zavaros vízben, hogy öt
személyt alámerítsen, de megtette. Vasárnap pedig volt a szép ünnepély. Még most is eszembe jut
minden bemerítéskor-amit sajnos egyre ritkábban ünneplünk-, az a drága igevers, amit alámerítés előtt
elmond a lelkipásztor „hogy aki hisz és bemerítkezik az üdvözül, aki nem hisz az elkárhozik. Ezzel
szeretném bátorítani fiataljainkat és időseinket, hogy aki még nem tette meg ezt a lépést igyekezzen,
mert az Úr Jézus hamar visszajön. Az ilyen drága alkalmakat nem szabad kihagyni. Ha Jézus
fontosnak tartotta ezt a lépést, mennyivel inkább fontos nekünk, ha követőinek valljuk magunkat. Én
60 évvel ezelőtt megtettem és soha nem bántam meg, hanem boldogan gondolok azokra a kellemes
időkre. Kívánom, hogy gondolkozzunk el ezen a lépésen, addig, míg tart a kegyelmi idő, mert ha lejár,
akkor minden késő lesz már!
Goron Imréné

20 éves Jubileumra
20 éve annak már,
hogy kegyelme rám talált,
mindvégig velem volt, sok
viharon át.
Fehér ruhában álltam én,
a vízpartnak szélén,
megtört szívvel kértem Őt,
hogy fogadjon gyermekévé.
Hű szíve nem bocsájtott el,
és karja felemelt,
mondta nekem akkor:
"- gyermekem, jövel!".
Nem gondoltam akkor,
hogy nehéz lesz az út,
míg lelkem egykoron
a mennybe jut.
Azóta véle járom utam,
bár szakadék, s mélység
rémített, de velem volt,
s hű karja segített.

Megjártam botor lelkem
téves útjait,
tövisekkel borított
széles, s keskeny ösvényeit.
Bár néha kicsiny hitem,
ha meg is inogott,
erőt adtál nekem,
s a homokban....
a Te lépteid azok.
De megérte a könny, a
szenvedés,
mely formált engemet,
s adott nekem,
sziklaszilárd hitet.
Erősebb lettem én,
megszilárdult hitem,
Tőle már nem tántoríthat el
többé már semmi sem.

Most itt állva, szívem hálát
rebeg, köszönöm Istenem,
hogy velem voltál,
s Szent lelked vezetett!
Hálaszó mit sem ér,
hisz betelni nem tudok,
szereteteddel, s
kegyelmeddel,
hisz tudod...
én csak kicsiny porszem
vagyok.
Fogadd hát hálaénekem,
melyet szüntelen zeng
szívem:
Áldott légy Istenem...
köszönöm Neked!
Hű leszek Uram,
s csak azt kérem én,
országodban az utolsó hely
hadd legyen enyém!
Szeleczkiné Papp Bernadett
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Ádventi gondolatok
Te valójában eljössz
És nálam fogsz lakni?
Miként tudnálak fogadni?
Nekem nincs semmim,
Amivel örömet adhatnék
Csak mulasztásaimat,
Hamis hitemet és gonosz
Kívánságaimat adhatom.
Uram, mindezek ellenére
Eljössz hozzám és velem maradsz?
Nem úgy érkezel, mint vendég,
Aki jön, azután elmegy...
Te velem akarod megünnepelni
A Te ünnepedet...
Te fogsz megajándékozni,
Türelemmel, szeretettel,
megbocsátással.
Belém látsz, meghallgatsz,
Eloszlatod gondjaimat
Hiszen magadra vetted terheimet,
Irgalom, szeretet szállt belém.
Uram, ha valóban jössz,
Kérlek, jöjj hamar!
Nagyon hamar jöjj és
Maradj nálam örökre.
Köszönöm, hogy segítesz a terheket,
A napi fáradtságot elviselni.
Egyensúlyt teremts bennem,
Hogy hálásan dicsőítselek,
Azért, mert megkerestél
És megtaláltál.
Én Uram, most mát tudom
Mi legyen ajándékom:
Vedd szeretetemet, használd
Szolgálatodra a lábamat,
-A kezemet-, hogy országod
Épüljön mát itt lent...
Ó Uram ne késs! Jöjj hamar!
Kitárom az ajtót,
Jöjjenek a megfáradtak,
Nálad, veled ünnepelni, énekelni
Csodálni a te dicsőségedet.
I.Bärend (Ford: Dobner Erika)
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Városi ádventi ünnep Pilisen
Városunkban az önkormányzat indítványára minden
ádvent vasárnap estéjén közös ünnepet rendezett az
ökumenikus egyházak közössége. Az evangélikus, a
református, a baptista és a római katolikus gyülekezetek
szolgáltak ebben a sorrendben, ezeken az estéken. A mi
gyülekezetünkre a harmadik vasárnapon került sor, ahol
költeménnyel, ifjúsági énekkel, a kisgyermekek és a
zeneiskolásaink szolgálatával készítettünk helyet az ige
számára, amit lelkipásztorunk tolmácsolt a népes
hallgatóság felé. Fellépett még az esten a pilisi zenész
egyesület fúvóscsoportja is, valamint polgármesterünk, aki
megköszönte közreműködésünket, kiemelve, hogy az
ünnep előtti rohanásban milyen áldásos egy kicsit
megállni és az ünnepre figyelni. Estünket egy kis
szeretetvendégség zárta, s a forró italok mellett
beszélgetve jó volt látni a sok érdeklődőt, akik
reményeink szerint magukkal vitték szívükben azt a
betlehemi lángot, aminek melegét szerettük volna
sugározni feléjük.
Szilágyi Renáta

Várakozás
A kereszténység első idejétől fogva Jézus Krisztus
tanítványainak, gyermekeinek „boldog reménysége” az
volt, hogy megérik Uruknak Jézus Krisztusnak angyalok
szája által is megígért visszajövetelét. Század, század után
telt el és ez a várakozás még mindig tart. Ezért tanít
bennünket Péter: „ez az egy ne legyen elrejtve előttetek
szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer
esztendő, s ezer esztendő olyan, mint egy nap.” Nem késik
el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják,
hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek
elvesszenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. A
jelek azonban egyre sokasodnak és azt mutatják, hogy az
Úr eljövetele közel van. Sem a napot, sem az órát nem
tudjuk. Az úr bölcsessége elrejtett előttünk.
Vrobovszkiné Pócsik Erzsébet
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Reformáció emlékünnep
Közösségeinkben, ebben az évben is közös volt a Reformációról való megemlékezés az evangélikus és
református testvéreinkkel. Két ilyen alkalmon vehettem részt. Szombat este az alberti evangélikus
imateremben Uherkovicsné Perge Tímea református lelkésznő hirdette az igét Pál levele
Efézusbeliekhez 6: 10-20 terjedő igeversek alapján. Pál arra buzdítja az efezusiakat, hogy öltsék
magukra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassanak az ördög mesterkedéseivel szemben. A mi
életünk is egy állandó harc a mindennapi gondok viharában. Jó néha megállni, megnyugodni az ige
olvasása, hallgatása közben. Luther Márton élete is harc volt, harc a katolikus tenger ellen. A háború
nem sok embert vonz, inkább csak a hősökre figyelünk. A háború akkor „jó”, ha az ember önmaga
ellen vívja. „Nem békességet hoztam néktek”- mondta Jézus.
A sátán célpontjai vagyunk, ránk veti tüzes nyilait, a gyűlölet, irigység, sóvárgás, ítélkezés bűneit.
Lemondani a harcról, nem megvédeni az igazam, az is harcba kerül. Legfontosabb a pajzs, a hit
pajzsa, amellyel kiolthatjuk a gonosznak minden nyilát. Nekünk nem test és vér ellen van harcunk.
Önmagunkkal! Először is bennünk kell, hogy végbemenjen a reformáció, a visszaváltozás.
Vasárnap a baptista imaházban Csadó Balázs, evangélikus lelkész hirdette az igét, a 36. zsoltár
alapján. Ez a zsoltár, arról a hűséges és kegyelmes Istenről szól, aki odafordul a rontást kieszlő, nem jó
úton járó, rosszat meg nem vető ember felé. Ha végig tekintünk világunkon, nem az örök értékek
jellemzik életünket: hűség, szeretet, biztonság, öröm, hanem épp az ellenkezőjük. A hűtlenség,
szeretetlenség, bizonytalankodás, bánkódás. Áldozattá válhatunk. Komoly pénzt fizetünk a
biztonságunkért, de sokszor ez sem segít. Kellenek társak. A barát, a család, de sajnos egyre kevésbé
van így. Már egymásban sem akarunk bízni. Létezik tökéletes szeretet, amelyről a zsoltárban is
olvasunk. Ezt a szeretetet ember élte meg, hiszen ember írta. Nem látta Dávid a realitást? A hit új
dimenziókat nyit, Isten az, aki mindig ott van mellettünk a jó és a rossz dolgokban, amelyeket
megélünk életünk során. Luther is hitte és vallotta Isten szeretetét és hűségét, így mert szembeszállni
az akkori egyházzal. Ma, amikor számos hibája van egyházainknak, mivel benne élünk és mi is
meghatározzuk azt, szükségünk van nekünk is a megújulásra! Sokszor fáj, hogy nem kapunk választ a
kérdéseinkre, miértjeinkre. Tudnunk kell, hogy Isten akkor is szeret, mert Isten szeretete örök!
Rá tudjuk-e bízni teljesen életünket Istenre? Ez lehetne egy új perspektívája életünknek, rábízni
magunkat teljesen és részesülni a reformációban! Úgy legyen!
Rákosi Márta

IX. Tessedik Kórusfesztivál
Az idén is (október 22-én) megrendezésre kerülő 9. Tessedik
Kórusfesztivál a Liszt-év jegyében telt. A részt vevő kórusok együtt
emlékezhettek meg Liszt Ferencről születésének 200. évfordulóján. Az
ünnepi alkalmon felcsendült Liszt több szerzeménye. Felléptek
Albertirsa kórusai: az Alberti Evangélikus Gyülekezet Énekkara, az
Albertirsai Daloskör, az Albertirsai Gospel Kórus, a Baptista
Gyülekezet Énekkara, a Campanello Gyermekkórus, az Irsai
Evangélikus Gyülekezet Énekkara, a Katolikus Egyház Ifjúsági
Énekkara, a Református Gyülekezet Énekkara és először lépett fel
köztünk a Hepp Éva által vezetett Csőhangszer Együttes. Azt hiszem,
mindnyájunk nevében mondhatom, hogy nagyon szép alkalmon vehettünk részt. A műsor végén
alkalmunk nyílt egy kis beszélgetésre az Alberti Evangélikus Általános Iskola tornatermében
megrendezett szeretetvendégségen.
Fakó-Süveges Tímea
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Albertirsai hálaadónap
Gyülekezetünk október 16-án tartotta a hálaadó Istentiszteletét a körzet testvériségével együtt.
Meghívott vendégünk Seres Győző, monori lelkipásztor testvér volt, aki délelőtt a 13. zsoltár alapján a
panasz, a hála jellegzetességeiről és a megelégedettség öröméről szólt.
A délutáni Istentisztelet igéjét Lukács evangéliuma 18: 9-19 igeszakasz alkotta. A farizeus és a
vámszedő imája. Az összehasonlítás során kiderült, hogy a farizeus egy emberi jelkép, csak éppen az a
baj vele, hogy öntelt és nem Istennek tulajdonítja magatartását, és még viszonyít is, ő nem olyan, mint
a többi ember. A vámszedő az emberek szerint egy megvetett, utolsó ember, de tudja, hogy Isten
könyörülhet rajta, ezért mély alázattal így könyörög: „Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek!”
A töredelmes szívű bűnös vámszedő megigazulva távozott, míg az öntelt farizeus ugyanúgy távozott,
ahogy bement. A jelenet a jeruzsálemi templomban zajlik. Mi is adjunk hálát Istennek az
imaházainkért, azokért az elődökért, akik sokat tettek azért, hogy Isten háza álljon és várja a
töredelmes szívűeket, akik megigazulva, örömmel távoznak. Legyünk hálásak, ha Istennel volt közös
időtöltésünk és igyekezzünk, hogy mind több ilyen alkalmunk legyen.
Az igehirdetést követően a Mosolyklubot látogató gyerekek szolgáltak és hallhattuk a három éves
Bánszki Bíborka első szolgálatát /igaz, kissé halkan, de hát minden kezdet nehéz!/. Az ifjúság is
bizonyságot tett az Úr vezetéséről és énekeikkel dicsérték az áldó Istent „Nélküled életem nem más,
mint céltalan elfutó idő”.
Az énekkar sok szép hálaadó énekkel dicsérte az Urat és külön öröm volt számunkra, hogy Buzás
János karvezető testvér is vezényelt két szép éneket a tőle megszokott gyors tempóban. A szép
hálaadónap szeretetvendégséggel zárult, ahol ápolhattuk a testvéri szeretetet, érdeklődve egymás
hogylétéről. A hálaadónapok köre ugyan bezárult a körzetünkben, de ne felejtsünk minden nap hálát
adni a mi Istenünknek!
Fakóné Eszes Irma

Ne állj meg a fejlődésben!
„… nem gondolom magamról, hogy már elértem, de
egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami
pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a
cél felé…” (Fil 3,13-14)
Mindannyiunknak vannak olyan területei, amelyeken
folyamatosan dolgoznunk kell. Valaki azt mondta, hogy
a fiatalság nagy tévedése az, hogy azt hiszik, az
intelligencia helyettesíti a tapasztalatot, míg az idős kor
nagy tévedése az, hogy azt hiszik, a tapasztalat
helyettesíti az intelligenciát. Az igazság az, hogy akár
fiatalok vagyunk, akár idősek vagyunk, nem szabad
felhagynunk a növekedéssel. Elégedettnek kell lennünk azzal, amink van, de soha nem lehetünk
megelégedve azzal, akik vagyunk. A személyes növekedés olyan, mint a kerékpározás: vagy haladunk,
vagy elesünk.
Nos, az életed melyik területén látsz érzékelhető növekedést? És mely területen kell még növekedned?
A növekedés csak akkor indul be, ha elismered a hiányát, elkötelezed magad mellette, és folyamatosan
teszed!
Forrás: Mai Ige
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Teológus bemutatkozása
Molnár József vagyok, a Baptista Teológiai Akadémia mesterszakos hallgatója
és lelkipásztor-jelölt egyben. Lelkipásztorcsaládba születtem, így nem kérdés,
hogy gyülekezetben nőttem fel, és mindig ez a légkör volt számomra kellemes.
Természetesen ez a tény nagyban befolyásolta az egész életemet. Gyerekként
nem volt könnyű egy-egy új helyen a beilleszkedés, mindig új barátokat
megismerni. Arról nem is beszélve, hogy lelkészgyerekként mindig minden
istentiszteleten ott kell lenni, lehetőség szerint szavalni és így tovább. Az
elvárások tehát mindig megvoltak, a megfelelés időnként hiányzott.
Az alap- és középfokú tanulmányok elvégzése után jelentkeztem a Teológiára. Akkor nem
gondoltam, hogy Istennek terve van velem, de megengedte, hogy elvégezzem a szociális szakirányt.
Ez idő alatt sokat formált és vezette az életemet. Az eltelt 4 év alatt több olyan testvér jelezte felém,
hogy meglátásuk szerint alkalmas lennék pásztori szolgálatra, akikre fölnézek, akár hitéleti, akár
emberi szempontból. Ezeket az észrevételeket mindig udvariasan és illedelmesen elutasítottam,
mondván, hogy amíg nincs Isten elhívó szava, addig nem állok az Ő szolgálatába. Sokáig úgy tűnt,
hogy valóban nincs ez a szó.
A változás tavaly nyáron jött, amikor is sok olyan dolog történt velem, amik arra sarkalltak,
hogy rendezzem gondolataimat, merjem őszintén megkérdezni Istentől, hogy mi az Ő akarata az
életemmel. Jöttek próbák, kísértések és hajlamos voltam elcsüggedni, Isten mégsem feledkezett meg
rólam és jött, szólt, amit meghallottam. Az utolsó ilyen szavához a Teológia rektorát használta
eszközként. Ekkor értettem meg, hogy mi is az én kötelességem. Hallgatván Isten sokadik hívószavára
újból jelentkeztem a Teológiára, most már mesterszakra és lelkipásztori szakra együtt.
Hiszem azt, hogy Isten eszközeként az a feladatom, hogy elmenjek és hirdessem azt, amit Ő
mond. Mottóként hadd álljon itt az ige, ami ugyanúgy illik rám is, mint egykor a prófétára: „Az ÚR
pedig eljött és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te
szolgád.” 1Sámuel 3,10.
ifj. Molnár József

Női konferencia Dömösön
Dömösi női konferencián vehettem részt egy kedves lelki testvéremmel, Fakó Irmával 2011. október
7-9 között. Központi téma az volt „őrhelyemre állok, megállok a bástyán”. Ezen belül, pedig
növekedés a hitben Kolossé 2: 6-7. Sok helyről és különböző felekezetből jöttünk össze.
Mindannyiunkat egy közös cél vezetett, hogy őrhelyünkön meg tudjunk erősödni, hiszen Jézus ott fog
keresni, ahová Ő állított minket. Úgy érzem lelkileg nagyon gazdagok lettünk. Sok-sok drága
gyöngyszemet küldött Isten, amit Kulcsár Anikó adott át nekünk. Az egyik érdekes téma: mik azok,
amik lelki energiánkat elszívhatják? (lelki vámpírok) Mik ezek? Néhányat szeretnék említeni: lelki
zsarolás, magány, csalódások, betegség, elutasítottság, munkahelyi konfliktus, munkanélküliség, társas
magány, családon belüli veszekedés, erőszak, meg nem bocsátás, lelki bánat, elhallgatott bűn. Péld.
17:22, Zsolt. 32: 3-4 Mit kezdjünk velük? Zsid. 12:1. A múltat nem lehet meg nem történtté tenni, sem
szebbé, sem rosszabbá. Tudatlanságból is tehetünk bűnt! Kol. 3:13-14. Ha nem bocsátok meg? Máté
6:14-15. Nézz fel Jézusra! Zsid. 12: 2-3. Szükségem van iránymutatásra! Zsolt. 32:8. Hogyan tovább?
Zsid. 12: 12-16. Meddig kell vigyázni? Csak a célig? 2Tim. 4:7-8. Krisztus jó illata vagyunk! 2Kor. 2:
14-16. Mi az illat? Kellemes érzés, mely megmarad, és sokáig emlékezünk rá. Kívánatos. Ellentéte a
bűz. Funkciói: azonosító, riasztó, cselekvésre késztet, információs csatorna.
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Tulajdonsága: specifikus, egyénre jellemző, nem lehet megváltoztatni, mint az ujjlenyomatot átműteni,
terjed. „Van”, nem tudatos cselekménysor eredménye. Rózsa- rózsaillat, nem tesz érte semmit, van.
Tápoldatban nevelt üvegházi rózsa szép, de nincs illata. Akkor van Krisztus illatom, ha az Övé
vagyok! Ha elfogadom Jézus Krisztus váltságát János 3:16. Nem erőlködés kérdése. Ha Övé vagyok
és benne is maradok egész életemen át. János 15:4-6. Szükséges újjá születnem! Csakis ez által lehet
üdvösségem, örök életem. Nincs más mód! Növekednünk kell! Zsolt. 92:13-16.
Az illat ott a legintenzívebb ahol vagy. Család, gyülekezet, lakóhely. Ugye nem szeretnél üvegházi
keresztény lenni?! Ki alkalmas? Alkalmasságunk Istentől van. 2Kor. 3:5. Hogyan működik? Boldog
az az ember... Zsolt. 1:1-6.
Végül, de nem utolsó sorban egy egyszerű kis virágtól is kaptunk tanítást. A napraforgótól. Számomra
nagyon szép volt, amikor megérkeztünk. Mindenhol élő napraforgók vártak. Az előadó teremben
pedig az összes széken kreatív női kezek pici cserépben, kicsi napraforgót készítettek, amit mindenki
haza is vihetett. Talán sokan ismerjük a napraforgó természetét, amit neve is elárul. Reggel kelet felé
néz és várja, hogy felkeljen a nap. Aztán virágos fejét végig a fény felé fordítja, egész addig, míg este
a nap lenyugszik. Éjszaka visszafordul kelet felé és ismét várja a napkeltét. Minden nap újra és újra
ismétlődik a folyamat. Mindaddig, míg magvait meg nem érleli. Ekkor lehajtja fejét és várja az aratást.
Már a fiatal, kis napraforgók is érzik a fény fontosságát és az ő napjaik is így telnek.
Az Úr Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága.” János 8:12. Nekünk, gondolkodó embereknek tudatosan át kellene
gondolnunk és éreznünk ezeket a szavakat, mit is jelentenek ezek nekünk. Teljes szívünkkel,
lelkünkkel, gondolkodásunkkal az Úr Jézus felé kellene fordulnunk, hogy ez a minden értelmet
meghaladó világosság átjárja és átalakítsa egész életünket. Tudjuk jól, hogy csakis Jézus Krisztus
váltsága által lehet új életünk, üdvösségünk. Általa mehetünk az atyához és általa lehetünk mennyei
polgárok. Szeretnéd, ha a te neved is be lenne írva az élet könyvébe? Fogadd hát szívedbe Jézust és
engedd, hogy formálhassa életed. Ha elfordulunk tőle, a fény forrásától elsorvadunk és szánalmas
életünk lesz. Kedves fiatal testvérem! Oly jó lenne, ha te is, mint a kis napraforgó, már korán, életed
elején a fény felé tudnál fordulni. Az Úr Jézus Krisztusban növekedhetnél, benne és általa lehetnél
naggyá és bőségesen gyümölcsöző életű. Még nem számoltam meg mennyi magja lehet egy felnőtt,
életerős napraforgónak. Azt azonban tudom, hogy finom, ízletes és tápláló. Teremjünk hát
valamennyien egészséges, szép és sok-sok lelki gyümölcsöt. Ha életünk valóban gyümölcsöző lehet és
áldottak vagyunk, mint a napraforgó alázattal hajtsuk meg fejünk. Nem a mi érdemünk. Kegyelem,
hogy élhetünk és gyümölcsöt teremhetünk!
Süveges Ági
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Mike Sámuel: A Legnagyobb Ajándék
Róma 8:32; 2Kor. 9:15; 1 Jn. 1: 41-42
Sámuel úgy kezdte az istentiszteletet, hogy elmesélte, hogy ő Erdélyben nőtt fel, és a kommunista
időszakban kivették a köztudatból azt a szót, hogy karácsony, nem létezett ez az ünnep. December volt
az ajándékozás hónapjának az ünnepe. A kereszténység ünnepeinek van valami csodálatos ereje.
Minden más pogány ünneppel szemben – akár a muzulmánok, hinduknak, buddhistáknak az ünnepei –
a kereszténységnek van olyan hat ünnepe, ami valami csodálatos dolgot hordoz. A kereszténység
ünnepében Isten hatszor mondja el, hogy mennyire szeret minket. A keresztény ünnepeknek az egyik
fő témája az, hogy az ember az Isten szeretetének a tárgya. A hat ünnep: Karácsony, Virágvasárnap,
Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Advent. Azt mondja András Péternek, hogy „megtaláltuk a Messiást!”
János 1: 41.Ez azt jelenti, hogy felismerték. Megtalálták ebben az emberben a Messiást! Megtalálták
Benne az életük megoldását. Miért fontos ez? Mert első karácsonykor nagyon kevesen ismerték fel
Jézusban a Messiást. Talán ma is kevesen vannak! Isten a bölcseknek is megmutatja az ajándékot.
Időben, térben és lelkületben is nagyon messze vannak Istentől. A több mint ezer kilométerre lévő
tudósokat, bölcseket Isten megszólítja, ad nekik egy csillagot, és elvezeti őket Jézushoz. Amikor
meglátják ezt a rongyokba csomagolt gyermeket, letérdelnek elé, és hódolnak előtte, mert felismerik
benne az ajándékot. Ilyen az Isten. Ott vannak még az elfelejtett emberek, a pásztorok, az Isten háta
mögött élő emberek. Az angyalok a pásztorokhoz
mennek, az elfelejtettekhez. Isten nagyon szeret minden
elfelejtett embert! Az elfelejtett emberek az Isten
postásai. Vajon nem arról szól az életed, hogy nagyon
zsúfolt? Vajon nem-e arról szólnak ezek a napok az
életedben, hogy rohansz látástól vakulásig, és nincs időd
és nincs helyed Jézus számára? Mikor olvastál utoljára
Bibliát? Mikor beszélt utoljára hozzád Isten? Mikor
találkoztál utoljára Jézussal a Bibliában? Mikor
találkoztál az ajándékkal, amire olyan nagy szükséged
van? Vajon nem szorult-e ki az életedből, nem túlságosan zsúfolt? . Azt mondja az ige, hogy a
Messiást fel kell fedezni, meg kell látni, meg kell találni. Észre kell venni. Miért kell nekünk Messiás?
A XXI. Század embere fél a Messiástól, nem szereti a Messiást. Sokszor halljuk azt a közmondást,
hogy „Segíts magadon és Isten is megsegít!”. Messiás akkor, kell, amikor mi nem tudunk
megbirkózni a problémáinkkal, amikor mi a rendszer foglyai vagyunk, és nem tudunk ebből saját
erőből kitörni. Azért nem szeretnek az emberek Istenről hallani, mert láttak sok álmessiást. Mindig
voltak olyan emberek, akik ráéreztek arra, hogy mikor lehet Messiásként tetszelegni az emberek előtt.
Azok a krízisek, amelyek most vannak a világban, azok bele vannak kódolva a bűnös emberiség
történetébe az édenkerti bukástól Jézus visszajöveteléig az egész emberiség története másról sem szól,
mint krízisekről és válságokról. Tudjuk-e azt, hogy ez Isten akarata? Az, amit most átélünk az a
vajúdás kezdete. A Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy végső gazdasági világválság, és azt az
emberek nem fogják tudni megoldani. Ennek a világnak újból és újból szüksége van a Messiásra. A
kríziseket Isten engedi meg. A krízis arról szól, hogy valami nem megy jól, valamit rosszul csinálunk.
A krízisek a gyülekezetekben is azért vannak, mert valamit rosszul csinálunk. Az lenne a baj, ha Isten
nem engedné meg a kríziseket, és az Isten gyülekezete növekedne, de közben tele lennének bűnökkel,
szennyel, bálványimádással. De elfelejtjük azt, hogy Isten belekódolta minden gyülekezetbe a
növekedést: ha egy gyülekezetben Isten szerint mennek a dolgok, nem lehet megállítani a növekedést.
Minden krízis azért van, mert valamit nem jól csinálunk.
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Mi az, ami nem mehet tovább az életedben, úgy ami eddig volt? Mik azok a bűnök, amikben ki-be
táncolgatsz, és azt mondod, hogy ez még nem bűn? Nem lehetne ezt úgy megtartani, hogy ne tartsuk
meg? Olyan sok embernek van üzleti kapcsolata az Istennel. Mi az üzleti kapcsolat?
„Miért tértél meg? Mert nem akartam a pokolra jutni. Azt mondták, hogy Jézus szeret, és ha megtérek
hozzá és megvallom neki a bűneimet, akkor én a mennybe fogok jutni. A házaspárok akkor mennek a
törvényszékre, mikor válni készülnek. A szövetség a fontos! Vajon hány ember van kapcsolatban
Istennel, hogy elég neki a létminimum? A létminimum keresztény azt kérdezi, mennyi az amennyi,
ami még elfogadható? Az ajándék meghatároz bennünket! A házasság célja a házasság. Az Istennel
való kapcsolat célja az Istennel való kapcsolat. Akkor miért nem járatod csúcsra a kapcsolatot? Miért
beszélgetsz Vele olyan keveset? Miért nem örülsz Neki? Miért nem látják rajtad, hogy neked van
Valakid ott a mennyben? Van-e ilyen kapcsolatod Jézussal vagy még mindig leragadsz a betűknél?
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele
együtt mindent?” Róma 8:32. A kereszténységnek ez a mottója: Vele együtt MINDENT! Ő a
legnagyobb Ajándék? Szeretnél-e Vele együtt mindent? Szabad vagy-e a bűneidtől? Minek vagy te
most a foglya? „Ki az, aki ma szeretné, hogy az Isten legyen a Messiása? Úr Jézust, kérünk
„csomagold ki magad” azoknak, akik melletted döntöttek!
Benedek Orsolya

A gyöngy
A vidám kislány a rugózó fürtjeivel, majdnem 5 éves volt. Mialatt anyukájával várakozott a sorban
megpillantott egy szikrázó gyöngyökből álló nyakláncot egy rózsaszín áttetsző dobozban.
- Oh anyukám megkaphatom? Légyszíves, anyuci légyszíves! Az édesanyja gyorsan megnézte a
doboz alját és visszapillantott a kislány könyörgő kék szemeire, 1 dollár 25 cent az majdnem 2 dollár,
ha tényleg szeretnéd ezt a gyöngysort, kigondolok egy kis extra házi munkát és te magad megveheted
azt. Jenny, ahogy haza ért, azonnal kiürítette a malacka-perselyét, és 17 pennyt számolt össze és egy
kis munkával elegendő pénze lett, hogy megvegye a nyakláncot. Jenny szerette a gyöngysorát. Úgy
érezte, hogy öltözteti őt, és felnőttnek gondolta magát tőle. Mindenhova viselte azt. Jennynek egy
szerető apukája volt, és minden este, amikor Jenny készen állt a lefekvésre, apukája felment a kislánya
szobájába, hogy felolvasson neki egy történetet. Egyik este, amikor befejezte a történetet, megkérdezte
Jennyt: Szeretsz? Ó igen apuci! Tudod, hogy szeretlek - válaszolt Jenny. - Akkor add nekem a
gyöngyeidet! -Óh Apuci! Ne a GYÖNGYÖMET! Megkaphatod a hercegnőt, a kedvencem. -Rendben
édesem. Apuci szeret, aludj jól, - mondta és megpuszilta az arcocskáját. Körülbelül egy héttel később
az esti olvasás után, Jenny apukája ismét megkérdezte:- Szeretsz? - Apuci...ne a gyöngyömet, hanem
megkaphatod a babámat, a legújabbat. - Rendben, aludj jól kicsikém, apuka szeret. - és mint mindig
gyengéden megpuszilta az arcát. Néhány estével később, amikor apuka belépett a szobába Jenny az
ágyon ült törökülésben, keresztbe tett lábakkal. Ahogy közelebb ért észrevette, hogy remeg az ajka, és
egy csendes könnycsepp gördül le az arcocskáján. - Mi az Jenny? Mi a baj? – kérdezte. Jenny nem
válaszolt semmit, hanem felemelte a kis kezét az apukája felé, és mikor kitárta, benne volt a
gyöngynyaklánc. - TESSÉK APUCI NEKED ADOM! Jenny kedves apukája könnyekkel a szemében
kinyújtotta az egyik kezét, hogy elvegye az olcsó, filléres nyakláncot, a másik kezével pedig belenyúlt
a zsebébe és kivett egy kék bársonyos dobozkát benne egy igazgyöngyből álló füzérrel, és oda adta
Jennynek. Mindvégig nála volt, csak arra várt, hogy bízzon benne Jenny és szeresse őt annyira, hogy
kész legyen feladni egy filléres dolgot, hogy adhasson neki egy valódi kincset.
Megérkezett a Karácsony, a csodálatos, meghitt ünnep! A tökéletes SZERETET földre érkezésének
gyönyörű ünnepe! Az ajándék készen áll! Az ünnep csendjében felhangzik a kérdés Istenünktől:
Szeretsz gyermekem? Ha igen, ad nekem értéktelen dolgaidat, melyekhez te ugyan balgán
ragaszkodsz, melyek elvonják a figyelmed az igazi értékektől! Az igazi ajándék itt van egy
karnyújtásnyira! Mindannyian részesülhetünk belőle! Kívánom, hogy az Ünnep forgatagában legyen
időnk, csendességünk, hogy meg tudjuk hallani Jóatyánk szavát! Hogy legyen erőnk, bölcsességünk
megválni értéktelen holmiainktól, hogy miénk lehessen a legdrágább ajándék!
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A fenyveserdők
elindultak

Áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog újévet kívánunk!

A fenyveserdők elindultak,
hozzák a havas illatát.
Ünnep-illat.
Ünnepi csöndben
mit mond egy kis
fenyőfaág?
...odafönn a végtelen télben
minden fehér volt,
érintetlen,
egy szót súgott az Ég a
Földnek:
„karácsony” – ebből
megértettem,
hogy egyszer egy várva-várt
estén
örömöt viszünk
szerteszéjjel,
és átöleljük a világot
jóakarattal, békességgel,
kétezeréves öleléssel.
Lukátsi Vilma

Ünnepi programok:
-

-

December 25-én délelőtt és délután ünnepi karácsonyi Istentisztelet
December 26-án 10 órakor Istentisztelet
December 31-én 17 órakor óévi Istentisztelet
Január 1-jén
fél 10-től imaóra
10 órakor újévi Istentisztelet, Úrvacsora
17 órakor újévi Istentisztelet, Allianz imahét kezdete
Január 2-7-ig 18 órakor Allianz imaheti alkalmak
Január 8-án 17 órakor Allianz imahét záró Istentisztelete
Január 15-22 Ökumenikus imahét

SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja
Felelős kiadó: Tenkely Béla lelkipásztor
Főszerkesztő: Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia
Sokszorosítja: SZI-PA Nyomda, Albertirsa, Vinnyica u.8.
Levélcím:
Baptista Gyülekezet, 2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13.
Telefon:
0653-370-799
Email:
safarlap@gmail.com

