„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. XIV. évfolyam, 1. szám. 2012. Április

A feltámadás érezhető?!
A baptista gyülekezetekben keveset foglalkozunk az érzéseinkkel, pedig hozzá tartoznak a létünkhöz.
Bármi történik velünk, érzéseket váltanak ki belőlünk, örülünk vagy dühösek vagyunk, reménykedünk
vagy kétségbe esünk, erősnek érezzük magunkat vagy
elbátortalanodunk. Néha ezek az érzések megváltoznak.
Fontos figyelni az érzéseinkre, és az érzéseink
megváltozására is, mert ezek mindig fontos üzenetet
hordoznak számunkra. Az érzéseink szempontjából is
nagyon fontos az, ami a Húsvéti ünnepkörhöz tartozik.
Egészen pontosan Jézus Krisztus halála és feltámadása.
Jézus tanítványai hasonló érzéseket éltek át az írások
szerint, mint amit a magunk életében is megtalálunk.
Amikor Jézus elhívja tanítványait, nem a leendő
írástudók közül választ, ezért bizonyosan átérzik a
tanítványok, hogy közel sem természetes, hogy ők
legyenek Jézus tanításának a megtanulói, továbbadói. A
halászó emberek nem dédelgethettek ilyen álmokat,
hiszen éjjel halásztak, nappal rendbe hozták a hálóikat és
pihentek. A dolgozni kényszerülő ember nem tud
tanulni, mert a megélhetése csak a fáradozása árán
biztosítható. A gazdag ifjú történetében láthatjuk
mennyire megdöbbennek Jézus cselekedetén, mert
hagyja elmenni azt, aki sokkal inkább remélhet
üdvösséget mint maguk a tanítványok. A Jézus Krisztus
közelébe kerülő ember minden korban átérzi azt a
számunkra is ismerős érzést, amit szavakkal így lehet kifejezni: hogy kerülhettem én ide? Melyikünk
tett olyan dolgokat, amiknek automatikus következménye, hogy Jézus a közelébe hív? Miért pont
engem?
A Jézussal való járásból következik, hogy hosszabb vagy rövidebb idő után megváltoznak az
érzéseink. Elmúlik az a méltatlanság érzés, ami az elején olyan erős volt, és már természetes, sőt
magától érthető hogy éppen én vagyok Jézus mellett. Sőt már arra is jogom van, hogy rászóljak
Bartimeusra, hogy ne kiabáljon, vagy elküldöm a szülőket, akinek a gyermekei zavarják Jézus
tanítását, vagy csodatételeit. Esetleg megpróbálom Jézus helyett megszabadítani az ördöngös
gyermeket.
Nagypénteken megint új érzéseket fedezek fel magamban, a tanítványokhoz hasonlóan, akik
megrémülve kérdezhették önmaguktól, miért pont velem történik ez? Mert ha komolyan veszem Jézus
szavait, amikor azt mondta: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja
barátaiért”, akkor Ő valóban helyettem, miattam, érettem halt meg. A halálának egyedül én vagyok az
okozója. Annyian vannak akik bűnösebbek mint én, miért pont velem történik ez? Miért csak engem
érnek utol a bűneim? Ráadásul a tanítványok életében is, és az enyémben is eltelik egy bizonyos idő,
mielőtt ez az érzés megváltozhatna! Isten nem siet a változtatással, mert tudja, hogy szükségünk van
erre.
folytatás 2. oldalon
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A feltámadás érezhető?! /folytatás/
A húsvéti események viszont fordulatot hoznak a mindenkori tanítványok életében. Az érzés nem
változik, csupán az előjele, mert a negatív érzés: „miért pont velem történik ez?”, pozitív előjelet kap.
A Tamás távollétében együtt lévő tanítványok döbbenten csodálkoznak azon, hogy Jézus eljön
közéjük, pedig ők nem büszkék arra, ahogy megélik azokat az eseményeket, amiről Jézus előre beszélt
nekik. A tagadó Tamás ugyanezt átéli, mikor miatta jelenik mag az Úr. Az Emmausi tanítványok
hasonlót éreznek, mikor felismerik az útitársukban a Mestert. Ugye ismerős érzés: miért pont velem
történik ez, hogy a mindenség Ura megvált, új élettel ajándékoz meg. Mindenki más jobban
megérdemelné! Miért pont velem történik ez? A feltámadás ténye az idő teltével újra változtat az
érzéseinken. Bár ismerős az érzés: „De jó, hogy éppen én vagyok itt”, csak most sokkal erőteljesebb,
és magával ragadóbb. Senki sem látja Jézust, senki sem tapasztalja a feltámadás valóságát, csak akit
Jézus tanítványának fogadott. Ez az érzés mindig csak a Mester és tanítvány együtt járásában élhető
át! Jézus Krisztus azért halt meg, és támadt fel, hogy ezeket az érzéseket minden tanítvány átélhesse,
ne csak azok akik kortársai voltak.
Van még egy korábbi érzés, amit szeretne a Feltámadott Úr minden tanítványnak megadni, újra, és
teljesebben, mint valaha. Ennek az érzésnek feltétele van. Jézus szeretne minden tanítvány életében
feltámadni, élni, cselekedni. Csak akkor élhetem át a méltatlanság boldog érzését, ha Jézus
cselekedetei valósulnak meg az én cselekedeteimben. Pál
apostol így ír erről: „Krisztussal együtt keresztre vagyok
feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él
bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az
Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és
önmagát adta értem”. Amikor Jézus akarata megvalósul,
akkor a szívemben egy felemelő érzést érzek: „hogy
kerültem ide?” Mert tudom, hogy nem vagyok méltó arra,
hogy annak a helyén álljak, Aki cselekszik! Hiszen Jézus
végzi üdvözítő munkáját, és engem látnak az emberek. Ugye ez valahogy nincs rendben! Ez a
kegyelem! Ez a feltámadás csodája, mert Jézus Krisztus az életemben is feltámadhatott.
Ilyen boldog feltámadási ünnepet kívánok minden olvasónak!
Tenkely Béla

Ünnep - most és régen
Mikor megkértek arra, hogy írjak pár gondolatot a húsvétról, nem lelkesedtem az ötletért. Az egyik
problémám a nem létező írói vénám, a másik a téma szabadsága volt. A húsvét közeledtével ez nem is
lehetne más, mint maga a közeledő ünnep. Nem szeretem a közhelyeket így a "Mit jelent nekem a
húsvét" vagy a "Húsvéti élményeim" címeket azonnal kizártam. Gondolkodtam miről is írjak néhány
sort. A határidő közeledtével egyre kezdett a terhem súlyosbodni. Az élményeim és érzéseim, amiket
gyermekkoromban tapasztaltam egyre csak ott motoszkáltak a fejemben, és ami mind jobban
hatalmába kerített az egy gondolat volt, ami már hosszú ideje újra és újra visszatér az ünnepek idején.
Visszatekintve az elmúlt 10 évre azt érzem, hogy az élményim eltűntek. Már nincs igazán ünnepi
hangulatom, és így nincsenek is igazi élményeim, örömeim. Ennek okát kutatom minden ünnep előtt legyen az húsvét vagy karácsony -, és látom, hogy az ünnep ismét elmúlik eseménytelenül.
Megvizsgálva a különbségeket gyermekkorom és az utóbbi tíz - tizenöt évem között azt látom, hogy
az életritmusom megváltozott. Sokkal gyorsabb lett. Ez az alapvető különbség elég ahhoz, hogy
átszáguldjak minden ünnepen. Mire egy ünnep légköre igazán hatással lenne rám, már el is múlik. A
munkanapok ismét rám törnek és eltüntetik minden nyomát az elmúlt ünnepnek.
Ez régen más volt. Az ünnepek előtt nem kellett iskolába mennem. Mindig otthon voltam. Nem is
foglalkoztam mással csak a lázas készülődéssel az aktuális ünnepre. A különböző munkálatokkal volt
lehetőségem ráhangolódni az ünnepre, és ez által az egész otthont jóval hosszabb ideig betöltötte az
ünnepi légkör. A várakozás sokkal nagyobb volt. Az öröm és az élmény sokkal több.
Tudom, a fent leírt gondolat nem nagy felfedezés, sőt talán még elég közhelyes is, de ezt
megtapasztalni és végig gondolni számomra nagyon fontos tapasztalat. A következő tíz évemet azzal
fogom tölteni, hogy megpróbálom visszahozni a régi ünnepeket, és remélem a családom tagjai (akik
velem vannak, és akik még nincsenek) segíteni fognak nekem ebben.
Süveges Szilárd
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Feltámadt Hős!
Néhány héttel ezelőtt a pesterzsébeti baptista imaházban ünnepelhettük
a Baptista Világszövetség vasárnapját népes gyülekezettel. A felemelő
hangulatú alkalom végén elénekeltük közösen a „Feltámadt Hős”
kezdetű éneket. Nagyon különleges érzés volt, ahogy sok torokból
zenghetett ez a gyönyörű, Jézus Krisztus feltámadását hirdető ének.
Nekem mégis összeszorult a szívem, és könnyek fojtogattak, hiszen
hirtelen az a kép jelent meg előttem, ahogy Édesapám pár évvel ezelőtt
karvezetőként lelkesen vezette ezt az éneket. Az évek során ugyanis
hagyománnyá vált, hogy gyülekezetünkben a Húsvéti alkalom
záróakkordjaként, az imaház viszonylag forgalmas utcára nyíló bejárati ajtaja elé kivonult a teljes
gyülekezet, és ott Édesapám vezetésével elénekeltük ezt az éneket.
Szomorú a szívem, ha arra gondolok, hogy többet nem élhetjük át ezeket a pillanatokat vele együtt.
Ugyanakkor nagy megnyugvást, és reménységet ad nekem, hogy tudhatom, ő őszintén, és szívből
hirdette a feltámadt Úr Jézus Krisztust, hitte, hogy egyedül ő az, aki elűzi a halál éjét. Jó arra gondolni,
hogy ő már fehér ruhában, üdv között dicsérheti Megváltóját. Ez ad biztatást és erőt a
mindennapokban, és sarkall arra, hogy vegyem komolyan az Úr Jézus Igéjét, szolgálatát. És jó azt is
tudni, abban hinni, hogy életünk nem ér véget a halál után, hanem úgy, ahogy az Úr Jézus feltámadtfeltámadunk majd mi is egyszer. Az a vágyam, hogy halálom után majd én is azok között lehessek,
akik szüntelenül dicsérik Istent, és viszontláthassam Édesapámat, aki az Istent szorgalmasan követő,
szolgáló életben halála után is példaként állhat előttem.
Majtényiné dr. Czibula Judit

Beszámoló
2012. II. 2-23.-ig alkalmam nyílt arra, hogy a balatonfüredi szívkórházban részt vegyek egy
rehabilitációs kurzuson, mely teljes kivizsgálásból és különböző életviteli tanácsokról szóló előadás
sorozat meghallgatásokból állt, a szív és érrendszeri valamint a magas vérnyomás és cukorbetegek
részére. Nagyon örülök, hogy 2010. március.15-i szívinfarktus óta eltelt időszak alatt nem romlott,
inkább kissé javult a szívem működésének paramétere. Ez azt is jelenti, hogy Isten kegyelmesen reám
tekintett, és naponta gyógyítgat, melyért igen hálás
vagyok. Azóta dicsérem nevét és áldom gyógyító
Tóth Árpád: Isten oltókése
hatalmát, hogy a halál torkából megszabadított. Volt
Pénzt, egészséget, sikert
alkalmam a három hét alatt vasárnaponként arra, hogy
másoknak
Uram többet adtál
református és katolikus istentiszteleten illetve misén részt
nem
kezdek
érte mégse pert
vegyek. Egy alkalommal, a református lelkész nem tudott
és nem mondom, hogy adósom
eljönni, és kb. 30-an voltunk együtt, felhasználtam a
maradtál.
lehetőséget arra, hogy bizonyságot tegyek, és buzdítsam a
Nem én vagyok az első mostohád,
testvéreket az éneklésre és az imádkozásra. Nagy élmény
bordáim közt, próbáid éles kését
volt számomra, amikor észrevettem, hogy egy hölgy
megállom, s mosolygom az ostobák
dühödt jaját és hiú mellverését.
nagyon szép hangon énekel. Az összejövetel után
Tudom és érzem, hogy szeretsz
bemutatkozott, hogy Ő a kiskőrösi Baptista gyülekezet
próbáid
áldott oltókése bennem
tagja, Jóföldi testvérnő. Felhasználta a lehetőséget, hogy
téged szolgál, mert míg szívembe
üdvözölje a gyülekezetünket, melyet ezúton adok át. A
metsz
szolgálatban is kivettem részemet úgy, hogy a nálam lévő
új szépséget teremni sebez engem.
CD lejátszó segítségével megörvendeztettem a nyitott
Összeszorítom ajkam ha nehéz a kín,
szívműtéten átesett betegeket, akik utókezelésen voltak
mert tudom tiéd az én harcom
és győztes távolokba húz
Túrmezei Erzsébet megzenésített verse „ most nem sietek,
könnyekkel szépült orcád fényű
most nem rohanok, most nem teszek semmit sem, csak
arcom.
engedem, hogy szeressen az Isten…” Amikor
elbúcsúztam szobatársaimtól valamint orvosaimtól, úgy
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Hitmélyítő Albertirsán
„Evezz a mélyre!”
Így summázhatnánk azt a hitmélyítő sorozatott, amely négy alkalommal szólította meg az albertirsai
baptista gyülekezetet. Korábban elhatározta a gyülekezet előjárósága, hogy ilyen alkalmakat szervez,
a hitben épülni vágyó gyülekezeti tagoknak és mindazoknak, akik vágynak fejlődni, növekedni a
lelkiéletben. Ősi baptista hagyományunk összképéhez tartozónak mondhatjuk a téli és kora-tavaszi
evangelizációkat és hitmélyítőket. Ez alkalommal is, főleg az idősebb korosztálynak értékes idők
emlékét hozta elő már csak, maga a hitmélyítő gondolata is. A fiatalok érdeklődését is felkeltette, mert
olvassák, vágyják a Bibliát tanulmányozni, kíváncsiak az idősebb generáció tapasztalatára és arra is,
hogyan értelmezik ők a Szentírást. Egyszóval közös vágyunk volt, hogy épüljünk a mi hitünkben,
amint ezt Júdás apostol le is írta levelében: „Ti pedig szeretteim épülvén hitetekben, Imádkozván
Szentlélek által.” Bár az idők, korok változnak, a szellemi kérdések, a lelki élet alapvető kérdései most
is aktuálisak. A nyári nagyobb esemény előszelének, tavaszi előkészületének is vehetjük, amelyet a
júniusi Reménység Fesztivál rendezvényében várunk kiteljesedni. Erre gyülekezetünk nagy
elhatározással hangolódott rá és kész belevetni magát másokkal együtt e nagyszerű misszióba, Isten
országa építő munkájába.
Márciusi hitmélyítőnk előadójának Papp János nyugalmazott lelkipásztort hívta meg a gyülekezet. Az
alkalmak péntek estétől, a vasárnap délutáni alkalommal bezárólag 4 istentiszteleti időben voltak
megtartva. A cél az volt, hogy a hit parányi ajándékából a kifejlett „naggyá nőtt” győzedelmes hitig
jusson el a résztvevő, Isten igéjének
alaposabb
megismerése
által.
Tapasztalatait helyesen feldolgozva, a
Szentlélek tudja őt használni, teremtő
Urunk céljának elérésére, és az örökélet
várományosa, a saját és környezete
üdvére élhessen. A sekélyes Krisztus
ismerettől a mélyebb megismerésre
eljutni.
Ezáltal
Istennel
és
embertársaival
való
kapcsolata
rendeződjön, és harmonikus megélése
legyen minta értékű mindenki számára.
Tovább munkálni saját és mások
boldogságát, megélni a menny örömét
és békéjét már ezen a világon.
A négy alkalom, egyen-egyenként is
részletes mély üzenettel töltötte el a
hallgatók szívét. Felismerhető volt a részletekben egy-egy aktuális momentum, emberi kapcsolataink,
különböző vagy éppen hasonló motívumai. De érzékelhető volt az átfogó progresszivitás, az előző
témától a cselekvő és üdvözítő hiten át az üdvbizonyosság és az érett keresztyén ember jelleméig. Így
indulhattunk az első este, amikor központi gondolat egy kérdés körül bontakozott ki, Hol vagy? Ádám,
ember, én, te és ő hol van? Így első alkalommal 1Móz 3, 1-10. felolvasott igeszakasz a jól ismert
bűneset miatt menekülő, rejtőzködő ember problémája volt feltárva. Mint a sorozat első üzenet így
hangzott felénk, Hol vagy? Isten ott keresi Ádámot ahol hagyta, de ő nem ott van már, és nem úgy. Én
és te hol vagyunk? – gondolkodhattunk el mi is a kérdésen. Elindulni valamilyen irányba csak akkor
lehet, ha tudom, hogy hol vagyok. Honnan kell visszatérnem, elindulnom. Az Isten hangja azonban
lehetőség, hogy feltárjam magamat. Megkérdezte már személyesen azt is az Úr tőlem, hogy feleségem,
hogyan és hol van? Közvetlen tapasztalatait is megosztotta Papp testvér hallgatóival. Majd egy
lelkészről beszélt, akinek a felesége feliratkozott, lelkigondózói fogadó órára férjéhez, mert soha sem
volt ideje rá. Fontos családunk állapota, kapcsolataink, a közvetlen környezetünkkel való viszonyunk.
Ezek alapvető kérdések. Időközben nem veszítetted el a célt? – kérdezte meg újból hallgatóitól
előadónk. „Csakugyan?” – Így közeledett és ma is így közeledik a kísértő. „Bizony nem haltok meg,
sőt olyanok lesztek, mint az Isten!” Az ember, mi emberek, mindig szeretnénk több lenni, mint amik
vagyunk. A bűn érzéklettelené teszi az embert. Úgy járhatunk, mint a fronton azok a katonák, akik a
nagy fagyban, hidegben csak egy kicsit akartak megpihenni a hóban. De aztán belealudtak a
fagyhalálba és már nem volt többé ébredés. Ezért ébresztget az Isten.
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Jó lenne, ha ezt a kérdést nem egy lelkipásztori kérdésnek vennétek. „Jézus Krisztus vére megtisztít,
minden bűntől.” Adámnak oda kell, jönnie, hogy meg hallja Isten szavát, hogy evangéliumot
hallhasson, hogy asszony magva megtöri a kígyó fejét és üdvösséget hozzon. Akarom, hogy te is ott
lehess, velünk együtt Őnála. Így hívott mindnyájunkat az Úrhoz az ige hirdetője.
Az elhangzott üzenet, gondolatok tovább munkálkodtak bennünk. További elmélkedésre volt
lehetősége mindenkinek, még az esti órákban az elhangzottakról. Továbbra is ott csengett a fülünkbe,
szívünkbe: Hol vagy? A cél irányában haladunk? Milyenek a kapcsolataink? Mit üzenünk a
környezetünknek? Vágyunk e abban az állapotban lenni amiben Isten szeretne látni bennünket? Ezek
és ezekhez hasonló gondolatok késztettek belső mérlegelésre, és őszinte válaszra. Imádságos szívvel
vártuk a következő témát.
A szombat esti alkalom a megbocsátásról szóló üzenet, Mát. 18: 21- 35, textus alapján történt. Jól
ismert evangéliumi történet az adós, adósság problémájának a kérdései domborodtak ki. A
megbocsátás ábrázoló példázat, akkor Péter és kortársai felé, most számunkra szemléltette emberi
szívünk indulatait, és képességeit. Ezt tanulmányozva jutottunk el újból emberi alapvető kapcsolataink
kérdéseihez. A szolgának számot kellett adni. Mindenkinek előbb, vagy utóbb számot kell adni
valakinek, mindenekelőtt az Istennek. Az Isten országa azzal kezdődik, hogy számadást tartunk.
Szolgákról van szó. „Vittek a király elé egy szolgát, aki sokkal tartozott”. Az Úrnak nem csak két
lábon járó szolgái vannak, de vannak különböző helyzetek, amikor számadásra kényszerülünk, általuk.
Ilyen lehet a próba, betegség és olyan kényszerítő körülmények, amikor meg kell, adjuk magunkat.
Talán feltesszük a kérdést, hogyan lehet így eladósodni. Te hogyan vennéd, ha valaki mindent tudna
rólad. Isten a te teremtőd-királyod, Ő alkotott téged. Ő úgy szeretne visszakapni, ahogyan e világba
helyezett téged. Adott tiszta látást neked, mint szolgáinak is. Dávid, zsoltárában gyönyörködött az
Isten munkájába. Szemünket nem tisztátalan, parázna tekintetért adta Teremtőnk. Adott nyelvet, hogy
dicsőítsük, olyan szépen, mint a természet. De mennyire rosszindulatú is tud lenni, gyakran
megbántjuk embertársainkat vele. Kezeket alkotott nekünk, hogy felemeljünk másokat. Sokszor
mégsem szeretjük felebarátunkat, testvérünket, és nem építjük egymást. Szeresd a testvért, a
felebarátot, még az ellenséget is, de hányszor az ellenkezője történik. Így jön össze ez a tízezer
talentumnyi adósság. Nem csak az áldás, de az átok is kiáradhat a családunkra. A Bibliában ezt
találjuk, és olvassuk. Fel tudjuk fogni mennyivel, tartozunk? Hangzott a kérdés, témavezető előadó
testvérünk részéről. Az Isten nem azt adja mindig, amit kérünk, és nem, úgy ahogyan mi akarjuk,
hanem amire szükségünk van.
Ez a szolga azt mondta, hogy légy türelmes még, majd aztán megadom mindazt, amivel tartozom. Az
Úr megkönyörült rajta. El lett engedve neki a teljes adósság. Azt hinnénk, hogy szökdelve, ujjongva
hálával a szívében mindenki felé szabad szívvel jön elő. De találkozik egy barátjával, aki tartozik neki
egy kevéssel. Azonnal oda néz, jaj, el ne szaladjon, megragadja a torkát. Az arány kb. 50 millió a
százhoz. „Az adósok börtönébe záratlak”, mondja. „Ilyen volt az apád is, ismerlek én jól ki fia vagy,
ki vagy te igazán”. Önti ki bosszúját ez a megszabadult szolga adósa felé. A kegyelem, megbocsátás
mintha számára nem jelentett volna semmit. Nem így volt ez a Tárzusi Saullal, Pállal
Damaszkuszban. Számára nem volt hiábavaló és hívő társai nem rótták fel neki korábbi életét. Corrie
Ten Boomról hallottunk, aki egy csodálatos németországi alkalmon szerettei gyilkosával találkozva
nem egyszerűen, de a Szentlélek segítségével tudott végképp megbocsátást, feloldozást tanúsítani.
„Nővér olyan szépen prédikált, jó prédikátor, de meg tud e nekem bocsátani?” – tette fel a már
megtért gyilkos a kérdést neki. Tudta, hogy ez nem érzés dolga, hanem akarat kérdése. A meg nem
bocsátás az ószövetségi Saul állapotára juttathat, amikor észre sem vette, hogy az Isten lelke már
eltávozott tőle. A megbocsátás és meg nem bocsátás kontrasztját ecsetelve Papp János testvér
lélekben markolóan véste szívűnkbe a kérdést. Minden jelenlevő, hallgató az ige reflektor fényében
döntésre kényszerült, akárcsak most is kedves olvasója e soroknak, hogyan folytatod viszonyodat a
másik személlyel. Meghatározó lesz függőleges, istenkapcsolatod és vízszintes emberekhez való
viszonyulásod. „Testvérem, ha te átélted a bűnbocsánat kegyelmét, ez kötelez téged, hogy megbocsáss
te is!” - Ezzel a gondolattal fejeződött be a szombatesti üzenet.
Az üzenetek többi részét a következő számban olvashatjuk majd, addig is munkálkodjon Istennek
Szentlelke mindnyájunk szívében, hitünk gyarapodjon, és cselekedeteink igazolhassák gyümölcsét és
kegyelemben való fejlődésünket.
Bódis László
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50 éves bemerítési jubileum
Igen nehéz lenne visszagondolni az elmúlt 50 év lelki élményeire. Egy féltve
őrzött, kézzel festett biblia jelző (amit valószínűleg még Erzsébet testvérnő
festett) is emlékeztet engem a bemerítésemre, amelyen egy kereszt és egy
gyönyörű igevers van: „Én szeretlek”, mely igevers nagyon sokszor adott erőt
ebben a hosszú időszakban. Azt hiszem a legjobban mégis egy számomra
nagyon kedves zsoltár vers tudná összefoglalni a mondanivalómat. „Szeretem az
Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért Őt
hívom segítségül, amíg csak élek.” Zsoltár 116: 1-2. Igen. Szeretem az Urat, és
ahogy próbáltam vissza gondolni az elmúlt hosszú útra, 50 év után is
bizonyossággal mondhatom, hogy életem legjobb döntését hoztam akkor, amikor
elfogadtam Őt személyes Megváltómnak, és bemerítés által is engedelmeskedtem
az Úrnak, szinte gyermekfejjel. Nem volt Pál-fordulós a megtérésem 11 évesen,
hisz itt nőttem fel a gyülekezetben, és Édesanyám példamutató élete, a szülői
házban kapott útravalók mind-mind hozzájárultak a döntésemhez. Még soha nem
mondtam el itt a gyülekezetben, de elhatározásomban nagy szerepe volt Zátrok
Pali bácsi példamutató hívő életének. A Testvérek is jól emlékeznek rá, hogy Ő mindig milyen
buzgón, örömmel szolgált a gyülekezetben, akár énekelt, akár bizonyságot tett. Már gyermekfejjel is
kíváncsiság töltött el, hogy ha Ő ezt „vakon„ is ilyen buzgón teszi, akkor ez valami nagyon jó lehet,
és akkor ez nekem is kell. Az Imaházba mindig Tibi fia, Pálinkás Ferenc testvér és az én bátyám
Jancsi kísérte. Mivel nagyon szerettem Pali bácsival beszélgetni, kértem, hogy egyszer-egyszer hadd
kísérjem én is Őt. Alig vártam, hogy vasárnap legyen. Én pedig büszkén kísértem az Imaházig, és
szerettem volna, ha tovább tart az út, mert örömmel hallgattam a megtapasztalásait, amit átélt azon a
héten. Lelki életem fejlődésében később is nagyon sokat jelentettek a vele való beszélgetések,
tanácsok. Bármikor találkoztam vele, az mindig mély nyomott hagyott bennem.
Jó szívvel emlékezem vissza a házi imaközösségekre is - Biri Ildiéknél, Mártiéknál. Felejthetetlenek
számomra, és sok-sok áldást jelentettek. Őszintén bevallom, hogy nagyon hiányzik még ma is. De nem
voltam mindig a hegyen, voltak nagyon nehéz időszakok, nagy hit próbák is az életemben, különösen
férjem betegsége alatt. Ma is csak hála van a szívemben viszont azért, mert ha körülöttem, vagy
bennem bármilyen vihar dúlt is, egy biztos pont mindig ott volt és van ma is az életemben, és ez Jézus
Krisztus és a Vele való imakapcsolat. Ő jelentette a menedéket, a kapaszkodót, az erőforrást,
egyszóval mindent. Számomra ma is felfoghatatlan csodát jelent, hogy én a kis porszem, gyarló,
bűnös, kegyelemre szorult ember, oda térdelhetek a hatalmas Isten, a világmindenség Ura elé és
imádkozhatok. Nekem eddig a hívő életben – többek között – talán a legcsodálatosabb dolog az
Imakapcsolat. Eszembe jutott a napokban az a régi kis gyermekének, hogy „A fővonal szabad,
hívhatsz bármikor, a Menny mindig kapcsol, ha imádkozol, a Szent Isten beszél akkor teveled…” És
én ezt nagyon sokszor szinte kézzel foghatóan éltem át. Az Úr konkrétan válaszolt a kérdéseimre. A
sok közül csak egy példát szeretnék említeni, amikor férjem egyik éjszaka rosszul lett. Emlékszem,
végig tusakodtunk imádságban már fél éjszakát. Nagyon lassan telt az idő. Én próbáltam meggyőzni a
felől, hogy orvost kellene hívni, Ő pedig a felől, hogy jobban lesz. Szerettem volt tiszteletben tartani
kérését, így várakoztunk. Az után mégis kérte, hogy húzzak igekockát. Könyörögtem az Úrhoz, hogy
jelentse ki, mit kell tennünk. És Isten egyértelműen válaszolt. Egy ószövetségi igét húztam, amit
azelőtt soha nem olvastam. „Fuss a legközelebbi városba, hogy életben maradj…” Már nem volt
kérdés, hogy mit tegyünk, Irány Cegléd, hisz ez volt a legközelebbi város, és Ő is nyugodt volt e felől.
Valóban az életben maradásáért küszködtek az orvosok. Ilyen csodálatos Istenünk van. A kapcsolat
úgy gondolom, nagyon fontos az Úr Jézussal. Én szeretnék ebben a kapcsolatban még jobban erősödni
és így várni Őt. Drága Fiatalok! Szeretnélek benneteket bátorítani, akik itt vagytok ugyan a
gyülekezetben, de még nem döntöttetek az Úr Jézus mellett, hogy nincs jobb döntés és nincs jobb út,
mint Jézus útja, hisz csak ez vezet a Mennyországba.
A napokban elém került egy igevers, ami igen magas mércét állított elém, ezt a testvérekkel is
megosztom: „Hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel,
hogy megítélhessétek mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára.”
Filippi 1:8
Szívből kívánom, hogy legyen így elsősorban az én életemben, de testvéreim életében is.
özv. Bánszki Jánosné
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GYERMEK ÉS IFÚSÁGI OLDALAK
Az elengedés művészete
„… mert aki meg akarja tartani, elveszíti…”
Az emberi fejlődés és az emberi kapcsolatok működése állandó hullámzás két part között. Az egyik az,
ami már ismert, begyakorolt és egyensúlyban van. A másik az, ami még nem volt, de most születik.
Az elengedés mindig összefügg a változással, a helykereséssel, az eltávolodással és újrakezdéssel. És
ehhez a folyamathoz hozzátartozik a fájdalom is. De nem ez a meghatározó élmény, nem az utolsó
állomás. Az új találkozás csodája minden addigi keresést és szenvedést felülír. Valami ilyesmit próbál
megértetni Jézus is a tanítványaival, amikor az ő követéséről beszél: „Aki meg akarja tartani az életét,
elveszíti, aki pedig elveszíti az életét énértem, megtalálja azt…”
Gyermekeink elengedése már a születéskor megkezdődik. Maga a születés folyamata az elengedés az
újra megtalálás nagyszerű metaforája. A gyermek fejlődése miatt az anyaméh egyre szűkebbnek
bizonyul, a mozgásszabadság egyre korlátozottabb és a változás elkerülhetetlen. Normális
körülmények között a szülés- születés folyamata a magzat jelzései indítják el. Megszűnik az a fajta
szimbiotikus egymásra hangoldás, ami megvolt az anya és a magzat között a terhesség kilenc
hónapjában. A születés néha veszteség élménnyel is társul: El kell engedni a magzatot. Mégis, sokkal
erősebb élmény az új találkozásé: mikor újszülött csecsemő és édesanyja tekintete, keze találkozik
össze. Amikor tudomásul vesszük az új élet ajándékát, szembesülnünk kell azzal is, hogy gyermekünk
nem a miénk. „Kölcsönbe kapjuk”, mondja Gyökössy, hogy növeljük őt, képessé téve arra, hogy
majdan továbbsugározza a szeretetet, amit tőlünk kapott. Nem azért jön a világra, hogy megvalósítsa
elvetélt álmainkat, vagy, hogy frusztrált kapcsolatainkból megmaradt érzelmi töltetünket
rázúdíthassuk. Még csak nem is azért születik, hogy valaki hálás legyen nekünk, s legyen, aki öreg
napjainkban gondozzon, vagy aki továbbvigye a nevünket, vagyonunkat. Nem gyakorlóterep, ahol
bizonyíthatjuk a világ előtt, hogy mi milyen nagyszerű szülők vagyunk. Az első éveknek különleges
jelentőségük van az emberi személyiség alakulásában. A korai hónapokban alapvető az ölelés, a
közeltartás, az úgynevezett „holding” jelentősége. De hamar megjelenik a szabadon engedés igénye is.
Fontos, hogy a gyereknek legyen lehetősége a környezet biztonságos felfedezésére. A kicsi egyre
messzebb merészkedik a szülőitől, majd egy-egy simogatás, ölbevevés idejéig visszatér hozzá, hogy
újabb utakra töltse fel „érzelmi tankját”. Két nagyon jellemző játék ebben az időszakban: a „kukucs,
játék”, melyet inkább anyák játszanak, és ennél apásabb, férfiasabb változata, a „levegőbe dobálás”.
Mindkét helyzet az elválás, eltávolodás feszültségét idézi meg játékosan, majd létrehozza az újra
megtalálás biztonságának élményét.
A gyerek önálló énjének a bontakozása indítja el a sok szülő számára nehéznek bizonyuló első
dackorszakot. A kicsi először ütközik saját képességeinek és a környezet elvárásainak a korlátaiba. A
szülő viszont először szembesül azzal, hogy csemetéje elutasítja, egyedül akar menni, sőt szaladni,
nem kapaszkodik már belé, sőt kihúzza kezét kezéből. A fizikai elengedés is ekkorra tehető: óvodába
jár, mások vigyáznak rá. Mások gondozzák, tanítják, és egyre fontosabbak lesznek számára kortárs
kapcsolatok. Megindul, az elengedsz…? Kérdések sora. Persze, ebben az életkorban még a szülői
döntés korlátozza az elengedés mértékét. A visszakérdezés, hogy kivel, hová, meddig? Jogos, sőt
indokolt. A szülői túlterheltségből vagy valamilyen rosszul érzelmezett demokratizmusból fakadó
túlzott lazaságnak, oda-nemfigyelésnek ugyanolyan nagy a kockázata, mint sehová- sem-engedő,
kalitkába záró féltésnek. Nagyon jó, nagyon fontos megbeszélni az otthonon kívül szerzett
élményeket. Így tanul meg a gyerek tájékozódni a sokféle, otthonitól különböző hatás között, így
fejlődhet a felvértezettsége. A biológiai születéshez hasonlóan, egyfajta pszichológiai születés történik
ekkor: a gyermeki személyiség kibontakozása. Ahogy növekednek a gyermekeink, egyre több
mindenben kell önállóan dönteniük, ezért az elengedés kérdésköre is a serdülőkorban válik „élessé”.
Ez az életszakasz az, amikor igazán érezzük a súlyát annak a szép és igaz mondásnak, hogy az igazi
szeretet meghagy szabadnak. Még akkor is, ha a gondolataink és a döntéseink messze- menően másak
lehetnek, mint amit mi jónak gondolunk – tegyük fel ilyenkor a jogos kérdést? Persze ez rizikós. De ha
azt szeretnénk, hogy önálló, belső döntések irányítsák gyermekünk életét, akkor vállalnunk kell ezt a
kockázatot. Ha mindeddig harmonikus (lelki, értelmi és érzelmi szinten egyaránt) szülő-gyermek
kapcsolatban éltünk, akkor az egészen szélsőséges kilengéseket feltehetően megússzák. És ha
mégsem?
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Jézus egy ilyen példát is elmondott az őt hallgatóknak. Egy fiúról, aki el akart menni, egy apáról, aki
nem tartotta vissza, elengedte. Egy fiúról, aki messze ment, mélyre jutott. Egy apáról, aki naponta
várta, s közben szenvedett. És egyszer találkoztak, igazán egymásra találtak. Gyönyörű történet. Nehéz
lecke.
Az elengedés másik nagy lépése, amikor a gyermek elköltözik otthonról: tanulni, dolgozni megy,
házasságot köt. A statisztikák szerint az anyáknak az első gyermeket a nehezebb elengedni, de
mindegyedik gyermekük kirepülését jobban (vagy csak hangosabban?) megszenvedik, mint az apák.
Paradox helyzet: mindig is azt szerettük volna, hogy saját fejükkel gondolkodó, önállóan is
elboldoguló felnőtt gyermekeink legyenek. Aztán amikor ez kezd megvalósulni, szenvedünk, elfog a
kétely „Idejében el kell vágni a köldökzsinórt”- a tartja a népi bölcsesség. Gyakran csak ilyenkor derül
ki, ha nem léptük meg az elengedés addigi kis lépéseit, s most nagyon fájdalmas a szakadás.
Egyértelmű tanítást kap elengedésből minden szülő: „elhagyja az ifjú apját és anyját és
ragaszkodik…” Elengedjük, mint gyermekünket és visszakapjuk, mint önálló felnőttet. Elengedjük,
mint lányunkat vagy fiúnkat, és visszakapjuk párjával együtt, mint egy új családmagot, ami a szemünk
előtt fog kibontakozni. Nagy ajándék az, hogy tudjuk, nem a bizonytalan jövőre, nem a beláthatatlan
nagyvilágba engedjük el gyermekeinket, bármilyen életkorúak is, hanem Isten oltalmában tudhatjuk
őket. Ő, aki elengedte a Fiát, hogy megkeressen és megtartson bennünket, várja, keresi, magához
fogadja őket.
Gáspár Adél

Vendégszolgálat Vácon
Nagy örömmel és izgalommal várta a péceli, albertirsai és pilisi fiatalokból álló PAP gospel együttes a
február végét, ugyanis ekkorra kaptunk meghívást a váci gyülekezettől és pásztorától Meláth Attila
testvértől egy vasárnap délutáni vendégszolgálatra vagy úgy is nevezhetnénk, hogy fellépésre.
Szombat délután tartottuk Pécelen a főpróbát (akkor tanultunk még 3 új éneket is) érezhető volt
mindenkin a tettrekészség a szolgálat izgalma és szeretete valamint az a testi-lelki egység ami,
egyébként is jellemzi kórusunkat. Karnagyunk Tóth Kornél testvér, aki a vezénylésen kívül igazi
motorja együttesünknek a próbát is azzal fejezte be, hogy már most érezhetjük Istenünk áldó szeretetét
jelenlétét készülésünkben és bízik benne hogy ez másnap az előadáson is így lesz. A vasárnap
délelőttöt gyülekezeteinkben töltöttük kora délután viszont már gyülekeztünk a gyönyörű váci
imaházban beéneklésre és egy nagyon jó hangulatú helyi próbára. Ezután elérkezett a kezdés ideje és
nagyon jó volt látnunk a helyi gyülekezet érdeklődését, jó volt érezni szeretetüket, amit mosolygó
arcukkal sugároztak felénk. Sokat énekeltünk ezen az alkalmon, közben rövid prózai szolgálatok
hangzottak el valamint az ige üzenete Meláth testvér erőt adó prédikációjában. Hálás szívvel
tapasztaltuk meg ezután, hogy igazán egymásra talált kórus és gyülekezet. Felemelő pillanatok voltak,
amikor együtt énekelhettünk azokkal a helyi énekesekkel, akik egy-két ének erejéig csatlakoztak
hozzánk pásztorukkal együtt, és jó volt együtt énekelni a hallgatósággal, akik ekkor nem hallgattak,
hanem örömmel énekeltek velünk, bizonyítva, hogy milyen zeneszerető gyülekezet a váci.
Nagymértékben emelték az est fényét hangszeres kísérőink is Ilyés Csaba és Tóth Dávid, akik igazán
mesteri módon szólaltatták meg a zongorát és az orgonát. Az alkalom után élvezhettük a helyi
testvérek vendégszeretetét is, ami a kisteremben bőségesen megterített asztalokban is testet öltött, de
nagyon jó volt a baráti testvéri
találkozások, beszélgetések által is
átérezni
Istenünk
mindenütt
jelenvalóságát
és
a
testvéri
kapcsolatokból áradó erőt, amit bőven
megtapasztalhattunk mindannyian. Ezen
az estén a váci dombok között fent
voltunk a hegyen, Isten szent hegyén, és
amikor másnap esetleg le kellett
ereszkednünk a völgybe velünk jött az
élmény a megtapasztalás, hogy milyen
jó és áldásos is a mi Istenünk szolgálata.
Szilágyi Renáta

SÁFÁR

10

2012. Április

A mosoly Klubról, csupán csak nézőként
Már egy ideje kívülállóként figyelemmel kísérem a Mosoly Klub eseményeit és mindig meghatódok,
hogy a gyerekeknek mennyire apró dolgokkal is örömet lehet szerezni. De mit is csinálnak a Mosoly
Klubbon? Aki esetleg nem tudná elképzelni, hogyan néz ki egy ilyen alkalom:
Először Pintér Béla gyereknótáira az egészen kicsik számára is érthető és követhető mutogatás hozza
meg a jókedvet, ami egyben bemelegítésre is teljesen alkalmas a játékokhoz.
Majd kezdődhetnek is a játékok: a kicsiket és a nagyokat egyenlő arányban két csapatra osztják, akik
ezután óriási kiabálás közepette szaladják végig a sorversenyeket, némelyik gyermek annyira
belelendül a szurkolásba, hogy mikor rá kerül a sor, még a feladatot is elfelejti, hogy mit is kéne
csinálnia. Minden egyes feladatért, a csapatok pontokat kapnak, melyeket az alkalom végén
ajándékokra válthatnak be. A sorversenyek után egy kis Bibliaoktatás következik, amikor a gyerekek
egy-egy bibliai történettel ismerkednek meg, majd mondják vissza a történeteket, valamint a napi
"arany mondást". Majd jöhetnek az ajándékok! Persze mindenki ezt a pillanatot várja a legjobban,
hogy válasszon magának egy kis apróságot. A legutóbbi alkalmon olyan sokan voltak, hogy ketté
kellett bontani a csapatot. A kisebbek mentek először a Biblia órára, míg a nagyok a csapatjátékokat
csinálták, majd félidőben csere: a kicsik mentek szaladgálni és a nagyok tanulni. Na de honnan is ez a
sok gyerek? Szinte minden egyes alkalmon van új kisfiú vagy kislány, akit a testvére vagy a barátja barátnője hozott el, mert az óvodában vagy az iskolában hallotta, hogy milyen jól érzik itt magukat. És
miért is örülünk annak, hogy néhány gyerek jól érzi magát az imaházban? Szerintem bárkinek
megdobogtatja a szívét, ha azt látja, hogy egy apróság úgy belefeledkezik a játékba, hogy szinte észre
sem veszi, hogy leszakadt a testvéreitől örökölt cipőjének a talpa, és mintha mi sem történt volna
szalad tovább. Így olyan gyermekek is megismerkedhetnek a Bibliával, akik talán máshogy sosem
találkoznának vele. Itt kell megemlítenem azt is, hogy így megismerkednek az Imaházzal is, nem
félnek bejönni, és ami szerintem a legfontosabb: nem alakul ki bennük semmilyen téves előítélet a
hívő emberekkel szemben. Mert sokan, akik negatív előítélettel állnak egy hívő emberhez, az bármit is
mond neki, nem hogy megértésre nem talál, de még csak meghallgatásra sem.
A Mosoly Klub sikerének egyik titka szerintem az ifjúság lelkesedése, türelme és kitartása. Az én
elismerésemet minden esetre kivívták. A Mosoly Klubban magában, pedig óriási lehetőségeket látok,
hogy mivé fejlődhetne egy kis támogatással, és hogy mennyi családot lehetne rajta keresztül elérni és
ahol szükséges segíteni! Én már abból talán kinőttem, hogy csapatkapitányként szaladgáljak a
gyerekekkel és dolgozó "felnőttként" (hamarosan anyukaként) már talán időm sincs minden alkalmon
ott lenni, viszont úgy gondolom, hogy a "dolgozó felnőttnek" vannak más előnyei, mellyel reményem szerint nem egyedül - támogathatnám az ifjúság kicsit sem könnyű munkáját a
gyermekekkel.
Süvegesné Ambrus Adrienn
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Jótékonysági hangverseny
Tavaly megrendezték a jótékonysági hangversenyt, aminek a tárgya a szociálisan hátrányos helyzetben
lévő gyerekek megsegítése. A téma komoly, mert nem is hinnénk, hogy mennyi gyerek van
Albertirsán, akik itt kapják az egyetlen karácsonyi ajándékukat. A hangversenyen az albertirsai
kórusok apraja – nagyja részt vett. Voltak képzett, jobb hangú vagy összeszokottabb kórusok, de azt az
összesre el lehetett mondani, hogy nem szerettek volna csak úgy kiállni, hanem készültek a koncertre.
Számomra különösen tetszett a katolikus ének csapat, akik számomra ismert ifjúsági énekeket
énekeltek hangszeres kísérettel. Számomra az est jó hangulatban telt.

Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonya
Sajnos úgy alakult, hogy 3 nappal a program előtt kiderült, hogy aznap van egy vizsgám tíz órakor,
Budán. A vizsgát igyekeztem gyorsan letudni, de csak a deles vonattal tudtam hazaérni, amikor egy
kis félreértés miatt rosszul gondolt 14:30-as kezdés helyett 13:30-kor kezdődött az alkalom. Gyorsan
körbejárt a hír az ifjúságban, de mivel fél órás tartalék idővel szerettünk volna készülni, így nem volt
akkora probléma a korábbi kezdés. Amint otthon összeállítottam a játékokhoz szükséges felszerelést
siettem a Móra Ferenc Művelődési Házba. Amikor odaértem addigra már elénekeltek egy éneket.
Pintér Béla – a mosoly klubosok számára – már ismert számait énekeltük és mutogattuk a
gyerekeknek, amire időnként még fel is hívtunk a színpadra gyerekeket, hogy velünk együtt
mutogassák, így próbáltuk egy kicsit interaktívvá tenni az egész műsort. Az ének után következett egy
csoport jelenet, ami a karácsony igazi jelentéséről szólt – és amit az ifjúság az imaházban is eljátszott
– és a gyerekeknek is nagy tapssal fogadták. Ezután jött egy újabb ének, majd a már nagyon – nagyon
várt játékok. Most is tumultus volt egy – egy játék részvételéhez. A játékokat tábla csokikkal és
rengeteg szaloncukorral jutalmaztuk. A játékok vezetése közben éreztem, hogy ezek a gyerekek ha
rajtuk múlna órákat játszanának velünk, de sajnos egy fél órás játékblokk után a következő
programpontra kellett lépni. Ezután lelkipásztorunk, Béla mondott pár gondolatot a gyerekeknek, majd
csillagszórókkal énekeltük el a „Minden karácsonykor van egy álmom” című éneket. Ezzel véget ért a
karácsonyi műsorunk, de jó érzés volt ennyi gyerekkel együtt játszani, énekelni. Remélem, hogy a sok
karácsonyi üzenet közül, amit évről – évre kapnak, megmaradt bennük annyi, hogy az élet
legfontosabb kérdésére megfelelő helyen keressék a választ.

Közös ifjúsági programok
Az idei évben – hosszú idő után – ismét kibővítettük az ifjúsági alkalmunkat. Most azonban nem csak
a pilisi fiatalokkal, hanem már a monori ifivel is együtt lehettünk egy szombati alkalommal. Közel 30
fiatal gyűlt össze Isten dicsőítésére és egy jó ifi délutánra. Egy kis sporttal kezdtünk a Monori József
Attila Gimiben, majd utána egy kis testi tisztítgatás után a lelkünkkel foglalkozhattunk közösen. Az
alkalmat Seres Győző, a monori lelkipásztor vezette le. Jól éreztük magunkat, és már az alkalom
végén megszületett, a döntés, hogy a sorozatot folytatni kell. Erre közel fél hónapot kellett csak várni,
mert a szilvesztert a monori gyülekezetben illetve a gyülekezet ifjúságával töltöttük. Az alkalmat
inkább a túlszervezés, mint az unalmas időtöltések jelentették. Egészen reggel fél ötig voltak
programok szervezve és az összegyűlt ifjúságok (Monor, Pócsmegyer, Pilis, Albertirsa) kevés híján
teljes részben maradtak is, így elmondhattuk, hogy korán mentünk haza. A következő alkalom február
11-én következett, Albertirsán. Nálunk is közel 30-an voltunk és a hangulatot igei gondolatok és a
jókedvet csináló játékok egyaránt emlékezetessé varázsolták. A következő alkalom Pilisen lesz, és ha
az eddigi trend folytatódik, akkor onnan már haza sem akarunk majd jönni...
Süveges Zsolt
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HAZAKÖLTÖZÖTT TESTVÉREINK
Hálaadás Jenei Istvánné Erős Mária életéért (1927-2011)
„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött,…,és testemben látom meg
az Istent.” Jób 19, 23-27.
Hívő családba született, és rendszeresen jártak az irsai baptista gyülekezetbe.
Érezte a megtérés szükségességét és döntött az Úr Jézus mellett. Az Úr Jézus
Krisztusba vetett hit adta az életének az alapját és tartotta meg őt és családját.
Férjével, Jenei Istvánnal szeretetben éltek több mint ötven éves házasságban. A
legnagyobb szeretettel és odaadással gondoskodott idős szüleiről, akiket soha el
nem hagyott. Lányaikat, Valériát és Kornéliát, majd unokájukat, Leilát nagy
szeretettel vették körül. Az albertirsai baptista gyülekezet aktív tagja volt
majdnem 70 éven át. Rendszeresen imádkozott a lelkipásztorokért,
unokavejéért, hogy sok embert vezessenek az Úr Jézushoz. Imádkozott a
betegekért, gyengékért, családjáért, a dédunokákért és azért, hogy készen
legyen, ha elérkezik a hazahívó szó.
Segített másokon, ha tehette és tette is szerényen, soha nem hivalkodva. „Édesanyám számomra
erkölcsi mérce "- mondják gyermekei.
Jenei néni, sokaknak kedvesen szólítva Mancika néni, minden reggel csendességet tartott. Elolvasta a
Bibliából a vezérfonalban kijelölt igéket, ami után imádkozott. Ez az imádságos lelkület minden napját
áthatotta. Hálaadással kezdte a napjait és azzal is fejezte be napi munkáját, megköszönve mennyei
Atyjának, hogy adott neki erőt feladatai elvégzéséhez.
Halála napján december 12-én hétfőn is elolvasta a kijelölt adventi igét, amely azon a reggelen
egyetlen versből állt: „Gyermekeim, itt az utolsó óra…” (1. János 2:18) Még megetette szokása szerint
az ablaka párkányára repülő égi madarakat, elrendezte napi munkáját, aztán délután rosszullét fogta el.
Nem sok idő múlva visszaadta lelkét teremtőjének. Váratlanul, de nem felkészületlenül ment el…
Nagyon hiányzik közülünk. Élete példája arra biztat minket, hogy szolgálatát folytassuk: imádkozzunk
továbbra is a családunkért, tartsunk ki hűségesen és közben tegyünk jót, gondoskodjunk a ránk
bízottakról, tartsunk mély kapcsolatot az Úrral, és imádkozzunk azért, hogy még sokan megtérjenek az
Úrhoz.
Hisszük, hogy elhívó Ura így szólt hozzá: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok
rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25, 21)
dr. Mészáros Kálmánné dr. Seres Leila

Jenei néni gyászistentiszteletének alapigéje Máté ev. 6: 1-6 gondolatai voltak. Tenkely Béla testvér
kiemelte hazaköltözött testvérnőnk gyülekezetünkben leélt nem feltűnő hívő életét, melyet csak az Úr
színe előtt élt. Példát mutatott arra, hogy nem engedett a kísértésnek, mely arra csábít, hogy láthatóvá
tegyük a láthatatlant és csak egy képmutatás legyen az életünk. Mancika néni a csendes szolgálatot
választotta, az imaáldozatos életet választotta. Amit kapott az Urától abban hűséges volt és elfogadta.
A titokban végzett szolgálatot Jó Atyánk megjutalmazza, és Jenei nénire az örök élet jutalma várt!
Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia
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Czibula István gazdag és boldog életet élt!
1947. július 10- én Irsán született szüleinek első gyermekeként. Édesapja,
édesanyja nagy örömére már 14 éves korában, 1961-ben megtért és
bemerítkezett. Magyari László lelkipásztor szerető és szelíd szavai
hozzásegítették őt életének e legfontosabb döntéséhez, aki nemsokára
imaóra vezetésével bízta meg az értelmes fiatalembert.
Muzsikus család sarjaként már 10 éves korától az albertirsai zeneiskolában
hegedülni, később zongorázni is tanult. Így nagybátyja Czermann János
harmóniumozással és karvezetéssel bízta meg. Közben Beharka Pál
testvérhez harmóniumoktatásra és dr. Meláth Ottó testvérhez karvezetésre
járt fel Budapestre. 1978. június 10-én házasságot kötött Lesták Judit volt
evangélikus kántorral, akivel együtt sok-sok próbát leküzdve, mindig
teljes egyetértésben, hűségben és boldogságban élt. Házasságukat a Jóisten két gyermekkel: Judittal és
Andrással ajándékozta meg, akiket mindig féltő szeretettel és imádsággal neveltek együtt.
Sokrétű feladatai között az első helyre a szolgálatot tudta tenni. Több mint 30 éven át hallgathatta a
gyülekezet lelkiismeretes és felkészült igehirdetéseit.
Nemeshegyi Gyula, egykori ügyintéző lelkipásztor szolgálata idején egyhangúlag választotta meg őt a
gyülekezet helyettes igehirdetőnek. De hogy a bibliai ismeretekben is mélyebb és alapos tudást
szerezzen, családos édesapaként vállalta a diakóniai tanfolyamot, ahol szintén helytállt. Évtizedeken
át, betegségéig a gyülekezet vezetőségének hűséges, aktív tagja volt, ahol bölcsességére mindig
hallgattak testvérei.
A gyülekezet zenekarában játszott, mint elsőhegedűs, majd Czermann János halála után vezette azt.
Fiatalabb korában különlegesen szép hangjával tenor szólókat énekelt. Hegedült szólóban, és duettben
öccsével Zoltánnal, Czermann Jánossal és nem utolsó sorban fiával Andrással.
Igen nagy odafigyeléssel utakat szervezett. Végezte temetési alkalmakon az énekkar vezetésének
szolgálatát. Több mint tíz éve időt és fáradtságot sem kímélve az orgona kiválasztásának és
megvásárlásának feladatát is felvállalta, mellyel megbízta őt a gyülekezet. Ő is az egyik orgonakísérő
volt testvérei mellett, mely feladatára mindig felkészült. Tisztelte, becsülte lelkipásztorait, és
igyekezett jó munkatársukként velük együtt Istennek szolgálni.
Szerette a pilisi gyülekezet testvériségét és vezetőit, ahová mindig készségesen ment szolgálni.
Czibula István testvér szelíd, alázatos lelkével igyekezett az Úrnak hűségesen szolgálni. Számos
feladata között mégis, szívében mély elhivatottságának az énekkari munkát érezte. Nagy
megnyugvással és Isten iránti hálával gondolt vissza az énekkar 100. jubileumára, melyet méltóképpen
ünnepelt meg a népes gyülekezet. Az énekkar felkészítéséhez akkor sok erőt adott neki a Jóisten.
Hálás volt, hogy Juditot menyasszonyként, már betegen az oltár elé vezette. Czibula István
megnyugodva, csendesen 2012. január 4-én az örök Hazába költözött.
Hisszük, hogy találkozásunk lesz ott vele. Köszönjük meg az Úrnak, hogy hívő élete példaként
állhatott előttünk. Kérjük, hogy fogadja a mi Istenünk irgalmas szeretetébe kedves testvérünket.
Részlet a nekrológból, mely 2012. január 7-én temetésén elhangzott
Czibula testvér gyászistentiszteletére a január 8-án került sor gyülekezetünkben, melynek János ev. 21:
17-22 versei szolgáltak alapul. Istentiszteletünk elején bejátszásra került Czibula testvér egy
hangfelvétele, melyen az „Ó maradj most énvelem” tenorjában énekelt. Tenkely testvér kiemelte
gyászbeszédében, hogy testvérünk az Úr szolgálatát mindennek elé helyezte és fáradtságot nem
kímélve, hű szolga volt mindvégig. Minden szolgálatot szívesen, felhőtlen lelkülettel végzett és sosem
panaszkodott. Elfogadta az Úrtól a terheket az életében. A halálával is dicsőítette Istent, felkészülten
várta a hazamenetelt. „Aki az Úrra bízza magát, az a halálban megdicsőül!” Tegyük életünket kezébe
és találunk vigasztalást!
B.P.Sz.Sz
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Visszaemlékezések
Czibula István testvérrel 11 évig szolgáltam együtt a gyülekezetben, és ez alatt rengeteg olyan
esemény történt, melyek emlékként ott van bennem. Amikor költöztünk Pécs-Somogyról, a garázsból
az ő utánfutójával hoztam el a dolgaimat. Az M5-ösről ő húzta el az utánfutót, mikor lerobbantunk. A
megérkezésünk után miden gyülekezeti programmal kapcsolatosan vele kellett egyeztetnem, vagy az
énekkar szolgálata miatt, vagy az utazás szervezése, vagy a vendéglátás miatt. Sokszor kértem tőle
tanácsot hétköznapi dolgokban. Ma is az a háziorvosom, akit ő ajánlott megérkezésünk után. Amikor a
tujákat ültettük a temetőben, akkor emlékeztetett, hogy az imaház udvarában is együtt ültettük a tuját.
A fiatalokkal sok gyülekezetben szolgáltam, és Felsőpeténybe segített elvinni őket, mert szerette volna
látni, hogyan szolgálnak a fiatalok. Haza érkezve sokszor elmondta, milyen szép szolgálatot végeznek
a fiatalok, a vendégszolgálatok alkalmával. Feleségem elmondásából tudom, hogy milyen örömmel és
készséggel vállalta a helyettesítésemet, mikor akadályoztatás miatt kértem erre. Félretette saját otthoni
feladatát, és készült a szolgálatra, melyet mindig alaposan felkészülve végzett el. Az új kihívások
alkalmával sokat beszélgettünk arról, hogyan feleljünk meg azoknak úgy, hogy a hitelvi
meggyőződésünknek az mindenben megfelelő legyen. Három különböző 100 éves jubileumot
tartottunk ez idő alatt, melynek szervezésében sok egyeztetni való volt, és ezeket sikerült méltó módon
megünnepelni, amiben elévülhetetlen érdemei vannak.
Buzás Mihály testvér halála után az Albertirsai Gyülekezet legmeghatározóbb személye István volt,
hiszen a sokrétű tevékenysége miatt számtalan területen lehetett vele találkozni. Néha hihetetlennek
tűnt, hogy közben munkahelyén is rengeteg elfoglaltsága volt, de példásan össze tudta hangolni a
kettőt. Lehet, hogy éjszakai műszakból érkezett haza vasárnap reggel, de nem hiányzott a szolgálat
végzéséből. Halála nagy űrt okozott a gyülekezetben, emléke viszont
kitörölhetetlenül megmarad a szívünkben és a gyülekezet történetében egyaránt.
T.B.
Akár a közelmúltra, akár a régmúltra emlékezem vissza, Czibula István
testvéremmel kapcsolatban két dolog jut eszembe: Hűség, és éneklés. Követendő
példa lehet mindannyiunknak, hisz a betegség az erejét meggyengítette ugyan,
de hűsége és szeretete az Ő Urához, a közösséghez töretlen maradt. És ahogy így
imádkozó szívvel emlékeztem, az Úr Lelke csodálatos módon visszavitt engem a
régi Imaházba. Az Énekegyüttessel – egy kibővített létszámmal - készültünk
1986-ban hangfelvételre. Félkörben ültünk és boldogan énekeltünk. Férjem, más testvérekkel együtt,
Pityu testvért is megkérte, hogy néhány ének eléneklésében segítsen énekhangjával. És ahogy ma
meghallgattam ezt a nagyon régi hangfelvételt, valami különös hatással volt rám. Megdöbbenve
szembesültem a testvérem által is énekelt néhány ének szövegével, amiből kicsengett a szép tenor
hangja. Könnyek között tudtam csak végig hallgatni ezeket a gyönyörű és lassan elfelejtett énekeket.
De szívemet újból megmelengette és odavont engem is a Menny felé.
„Téged várlak Jézus, Téged várlak Jézus, Téged várlak Jézus, ó jöjj, szánd meg életem… és ne hagy
elesnem, kérlek, légy Te nékem mindenem.”
„Nemsokára, nemsokára eljön Ő, eljön Ő, igen eljön Ő… Készen várd az Ég és Föld Urát!” Eljön
majd, eljön Jézus…Meglátja minden szem, Őt égi dicsfényben!...”
„Ó, én tudom, hogy van egy égi város, nem földi kéz készítette azt… Majd egykor a boldog, megváltott
nép meglátja égi lakóhelyét, és zengik a Bárány dicséretét…”
„Ki tudja, talán ma engem haza hív az Úr… Ő hív, Ő hív… Te is készülj el, hogy jöhess, és akkor
együtt repülünk majd az Úr elé. Vigyázva várj! ...Vigyázva várj! Ki tudja, talán ma engem haza hív az
Úr!”
„Zúgj hullám zúgj, míg csöndesen partot ér a sajkám… Ó Jordán zúgj, míg célomat végül el nem
érem, míg célomat végül el nem érem.”
Hiányzik a hűséges testvér, de emlékét a szívünkbe zárjuk, onnan nem hiányozhat.
Gyülekezetünkből egy újabb oszlop épült be a Mennyei Házba!
özv. Bánszki Jánosné
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Pityuval kapcsolatos sok emlékből egy pár morzsát
szeretnék feleleveníteni:
Fiatalon sok időt töltöttünk együtt az ifjúság körében
és már akkor gondosan szervezte a programokat,
másokat is bevonva, feladattal megbízva, jelezve,
hogy mindenkire szükség van. Ez volt az Ő
törekvése később is, amikor a felnövő gyerekeket
igyekezett szolgálatba állítani énekkarba, zenekarba,
segítve megtalálni a helyüket a gyülekezetben.
Emlékszem, amikor hangversenyen a partitúrába
merülve, elmélyülten követte a művet.
Istentiszteleteinken hegedűjátékával csodálatos
dallamokat szólaltatott meg, színesítve alkalmainkat.
A
kedves
gyülekezeti
kirándulások
is
emlékezetesek, amiket a tőle megszokott
gondossággal szervezett, ahol szinte elmaradhatatlan
volt egy-egy ének - Feltámadt Hős, Nagy Istenem,
ha nézem e világot - eléneklése.
Mindene volt az Istent dicsőítő ÉNEK és ZENE,
mellyel követésre méltó példát hagyott ránk. Ezért is
zengett bennem az Ő távozásával egyre erősebben:
"Örökké zeng és soha nem némul el az énekünk!"
Süveges Jánosné
Emlékeimben kutatok… gyermek, ifjú és felnőttkori
emlékek megszámlálhatatlan végtelen sora.
Az Úrtól kapott talentumokkal szolgált igen sokféle
területen. Számomra példaértékű volt tettrekészsége,
akaratereje,
hűsége
és
kitartása
minden
munkaterületen.
Egyik alkalommal elmentem az Imaházba, hogy egy
kicsit segítsek a tavaszi virágültetésben. Későre járt
már az idő. Én már igen fáradt voltam, pedig a
munka oroszlánrészét Pityu végezte. Fáradhatatlan
kitartással
ültette
a
virágokat…
nem
panaszkodott…boldog volt és örült, hogy szép lesz
az Imaház környezete. Hiányzik alázatos lelkülete,
ahogyan az énekkar előtt tudott állni…
karmesterként…
Hiányzik hegedűjének szép hangja, amikor a
zenekarban felcsendült.
„ A Dicső Golgota…” című ének. Hiányzik az
utánozhatatlan
finom
mozdulata,
ahogyan
úrvacsoraosztáskor nyújtotta felénk és vette
magához a kenyeret és a bort…
Az elmúlt évben –tavasztól őszig- meggyengült
egészségi állapota miatt sokat pihent a kertjükben
lévő hintapadban. Valahányszor, amikor délután
mentem a munkából hazafelé, mosolyogva intett
felém a kezével, úgy üdvözölt. Fénysugár volt az
élete! Temetése délutánján a tavasziasan kellemes
téli nap sugarai szinte bearanyozták virágokkal
felékesített sírhantját, itt maradt szeretteit, és a Tőle
búcsúzó Gyülekezet.
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Túrmezei Erzsébet: Nem némul el!
Elnémul egyszer énekem…
Mondogatod, idézed, írod nekem.
S úton-útfélen, éjjel-nappal tűnődöm
ez üzeneten.
Elnémul egyszer?
Fagyos, zord pecséttel a halál minden
ajkat lepecsétel.
Láttam ezt a némító pecsétet, hideg
lezárult ajkakon.
És ha lepecsétli az enyémet?
Elnémul a szó, elhallgat az ének,
Csendbe dermed utolsó mondatom.
És ha valamit el nem mondtam addig,
többé már el nem mondhatom.
És amit el nem énekeltem, már el nem
énekelhetem.
Sürgető, drága üzenet,
Igen elnémul egyszer énekem!
De boldog titok melegíti szívem.
Áldás a nagy Vigasztaló nevére, hogy
szegény elveszettet is,
Halálra ítélt bűnöst, engem is
megtanított
az elnémíthatatlan új énekre, a Bárány
énekére.
A Bárányéra, kinek drága vére
csupafolt ruhánk tiszta hófehérre
mossa,
hogy az új éneket szebben zenghessük
ott,
a megszámlálhatatlan hófehér ruhás
mennyei seregben.
Áldás, dicséret a Bárány nevének!
Halál hol a diadalod?
Ha ajkunk lepecsételed, mégse győzöl
rajtunk.
Soha, soha nem némul el az ének
Őróla,
Ki csodát tett velünk.
Lepecsételt, néma ajakkal is
továbbénekelünk róla,
Akit akkor már színről-színre
láthatunk,
S örökké dicsérhetünk.
Elnémul egyszer? Nem!
Örökké zeng és soha nem némul el az
énekünk!
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Erről a fényről egy szép ének jutott eszembe, melyet oly sokszor kísért orgonán az Imaházban:

„ Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb itt alant a föld színén
benned van irgalom, te rólad zeng dalom, erőd
magasztalom, ragyogj felém!
Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből
fénysugár az életem,
míg a homályon át, a lelkem otthonát, világosságodat
elérhetem!”
…Üres a kerti hintapad…
…Üres a helye az Imaházban…
…Elmúlt ajkán az ének…
Durkó Béláné
Sok emlék és érzés kavarog bennem, amikor Pityu bácsira gondolok. Nagyon szerettem őt. Életem egy
nagyon fontos részét neki köszönhetem. Ő indított el a zene felé. Ő hívogatott, hogy Judittal menjek
gyermekkórusra, ő vetette fel, hogy menjek én is egyházzenei tanfolyamra harmóniumozni tanulni,
hogy üljek az énekkarba, hogy harmóniumozzak péntekenként az istentiszteleten, kísérjem zongorán
az énekkart. Mindig nagy szeretettel fogadott, segített, válaszolt a kérdéseimre. Könnyes szemmel
néztünk egymásra és szorítottuk meg egymás kezét Krisztián gyermekbemutatóján, amikor odajött
hozzám gratulálni. Kimondatlanul is ott volt köztünk az a reménység, hogy Krisztián is felnőve az
énekkar tagja legyen. Sosem fogom elfelejteni a tekintetét és a mosolyát. Nagyon fog hiányozni, de
hiszem, hogy fenn együtt fogunk énekelni a mennyei karban.
Fakó-Süveges Tímea
Több mint három évtizede, hogy a körzetbe kerülve megismertem Czibula István testvért. A
gyülekezetért és a szolgálatért élt már ekkor is főként a zenei területen volt kimagasló a tevékenysége.
Karmesterként, harmónistaként, hegedűsként sokat tett a gyülekezet zenei életéért. Időnként énekeltem
én is az énekkarban és itt is megtapasztalhattam szeretetét, türelmét és odaadását a szent ügy
érdekében. Később, amikor körzeti elöljárótársa lehettem közös munkánk során is éreztem, hogy
nagyon fontos számára a gyülekezet és Isten ügye. Többször tettünk hosszú utakat együtt a
lelkipásztor keresés alkalmával is és emlékszem azokra az építő lelkileg felemelő beszélgetésekre,
amiket ez utak során folytattunk. Ezeknek a beszélgetéseknek a témája túlnyomórészt nem földi,
hanem lelki irányultságúak voltak, kivéve, ha a családja került szóba, akiket nagyon szeretett.
Emlékszem milyen örömmel beszélt többször leányáról, akire nagyon büszke volt és emlékszem arra
is, hogy egy alkalommal milyen sugárzó arccal osztotta meg velem azt az örömhírét, hogy ismét
gyermeket várnak. Fia születése és növekedése során is sokszor emlegette örömét melyet családjában
talált meg. Az együtt töltött idő alatt egy igazán jó barátot, testvért és szolgatársat tisztelhettem
személyében, akivel áldásos volt együttműködni gyülekezeteink és Istenünk szolgálatában. Amikor
meghallottam, hogy előrement az örök hazába, azonnal azt éreztem, hogy személyét nagyon nehéz
lesz pótolni, mert a gyülekezet, körzet egy oszlopát veszítette el, nem is beszélve családjáról, ahol már
nem lesz jelen az odaadó férj, a szerető édesapa és após. Utolsó beszélgetéseinkben már szó volt
betegségéről is és jó volt érezni, hogy mennyire bízik mennyei Urában és abban, hogy ad neki még
lehetőséget a szolgálatra gyülekezetben és családban egyaránt. Istenünk azonban másként döntött és
hazahívta, hogy ezentúl a mennyei kórusban énekeljen, és ott folytassa könyörgését gyülekezetéért és
családjáért.
Személyesen is hálás vagyok Czibula István testvér életéért, szolgálataiért és hálás vagyok azért is,
hogy az oltáron fáklyaként elégő életéből egy néhány fénysugár Pilisnek is jutott így építve együtt
Isten országát. Kedves barátom, testvérem Isten veled, te már ott vagy ahova mindannyian készülünk
számodra a földi harc véget ért számunkra még tart, szeretnénk úgy megvívni, hogy egykor legyen egy
boldog találkozásunk odaát.
Szilágyi József
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A magyarországi keresztény közösségek a Billy Graham
Evengélizációs Társasággal együttműködve Reménység Fesztivált
szerveznek 2012. június 1-3 között, a Papp László Budapest
Sportarénában.
Az a célunk, hogy bátorítsuk Magyarország keresztény közösségét. A lehető legtöbb embert
szeretnénk összegyűjteni, hogy meghallgassák az Evangélium üzenetét. Lehetőséget fogunk adni a
jelenlevőknek arra, hogy az Evangéliumra válaszoljanak, személyes lelki tanácsadásban részesüljenek.
Segítünk nekik abban is, hogy otthonra találjanak egy keresztény gyülekezetben, ahol később
növekedni tudnak.
Az esték igehirdetője Franklin Graham, amerikai evangélista lesz. A háromnapos fesztivál első és
harmadik napján egy alkalmi, 1000 fős ökumenikus kórus is fellép, a szombat este a fiataloké, hazai és
amerikai keresztény rock zenekarok is színesítik a palettát.
A gyerekekre is gondoltunk, május 26-án, szombaton tartjuk a Gyerekek fesztiválját a Margitszigeten.
A www.remenysegfesztival.hu oldalon lefoglalhatja belépőit a Reménység Fesztiválra - így a helye
garantált. A 3 nap programja más és más - ha a teljes fesztiválon részt kíván venni, foglaljon helyet
mindhárom napra!
Az Albertirsai Baptista Imaházban régiós képzési központot hoztunk létre. A tanácsadói képzésen nem
csak azok vehetnek részt, akik vállalják is tanácsadói szolgálatot, hanem minden fejlődni, hitben
növekedni vágyó hívő ember. A Keresztyén Élet és Tanúságtétel Tanfolyamaink, húsvétot követő 3
pénteken lesznek megtartva. 2-2 órát igénybe vevő, alkalmakra szeretettel várunk minden elkötelezett
testvért.
Szeretettel a szervezők nevében.

Eseménynaptár:
➢ Április 8-án 9:30-tól Imaóra és Istentisztelet,
17 órakor húsvéti Istentisztelet
➢ Április 9-én 10 órakor Istentisztelet
➢ Április 13,20,27-én 18 órakor Reménység
Fesztiválra felkészítő tanfolyam
➢ Április 22 Gyülekezeti tanácskozás Albertirsán
➢ Április 29-én vendég Komáromi Tibor és
családja
➢ Május 17 Mennybemenetel napja
➢ Május 27-én 9:30-tól Imaóra és Istentisztelet,
17 órakor pünkösdi Istentisztelet
➢ Május 28-án 10 órakor Istentisztelet
➢ Június 1-2-3-án Reménység fesztivál
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