„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10.
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FELTÁMADOTT A KRISZTUS
Ezzel a címben idézett köszöntéssel üdvözölték régen egymást a templomba-imaházba tartó emberek húsvét
vasárnap reggelén, a válasz pedig így hangzott rá: Bizonnyal feltámadott! "Húsvét van nagy ünnep örömnap"írja a
népszerű és sokszor énekelt karének írója mintegy ráirányítva a figyelmet az ünnep jelentőségére.
Bizony a feltámadással és később a mennybemenetellel beteljesedett, elvégeztetett a megváltási mű, amely az Úr
Jézus Krisztus csodálatos fogantatásával kezdődött, születésével folytatódott, amelyben végigkísérhettük az Ő
életét tanításait, csodáit, és ahol eljuthattunk vele megváltási műve és földi élete legtragikusabb, legmegrázóbb
pontjához, nagypéntekhez. Szinte érezhettük a korbács
ütötte sebek fájdalmát, a töviskorona szorítását, a
megaláztatások
sorozatát,
a
kereszthordozás
nehézségét és végül a szegek ütötte sebek és a
lándzsaszúrás borzalmát. Még hallhatta a farizeusok és
a nép egy részének csúfolódását a "feszítsd meg-et", de
láthatta riadt tanítványai egy csoportját, édesanyját és
talán lelki szemeivel látott téged és engem, a
megváltandók és megváltottak nagy seregét, akikért az
életét adta.
Akik megfeszítették azt gondolták, hogy ezzel vége az
életének, tanításának, munkásságának. Azt hitték, hogy
végeztek egy tévtanítóval, de azért egy kicsit hittek is
benne, mivel kijelentette, hogy három nap múlva
feltámad. Biztos, ami biztos alapon őrséget rendeltek a
sírja mellé. De innen már nem úgy történt semmi, mint ahogy ők elgondolták, mert jött az angyal. Az őrség
elmenekült és a feltámadás megtörtént, pontosan úgy, ahogy az Úr Jézus megjövendölte, mert az Ő teste nem
maradhatott a sírban. Így lett teljes az a mű, amely mindannyiunkért történt.
Bizony kedves olvasóm, kedves testvérem mindannyiunkért, benne személyesen érted és értem is és most a
feltámadást ünnepelve belém hasít a felismerés, hogy nagyon sokszor idézem vissza képletesen nagypéntek
fájdalmát, mert sokszor ütök szöget Jézusom testébe bűneimmel, kicsinyhitűségemmel, esetleges
hűtlenségemmel, de vigasztal, hogyha elé hozom, Ő a golgotai kereszten kifolyt vére által megtisztít, és megújult
élettel folytathatom utamat vele. Talán vagyunk így többen is, akiknek szükségünk van a kegyelemre. S ha talán
éppen egy próba kellős közepén vagy, talán kilátástalan a helyzeted valami miatt, talán családi gondok
gyötörnek, vagy betegágyon szenvedsz és már vége felé tart a türelmed, vagy épp feladni készülsz mindent, mert
már nem tudod mit tegyél csődtömeg életeddel, akkor jöjj a Golgotához! Most jöjj a feltámadotthoz, mert most
van a kegyidő. Lehet, hogy holnap késő lesz. Jöjj, mert az Úr Jézus rád vár, legyél bármilyen helyzetben, csak
nála lelhetsz a szabadulásra, örömre, békességre, és életed végén pedig örök életre az üdv honában.
Húsvét, feltámadás, lehet, hogy sokaknak csak nyuszi-ünnep, a locsolkodás, a sonka és a kulináris élvezetek ideje,
de nekünk sokkal több ennél. A Feltámadott ünneplése, hála a kegyelemért, hála azért, mert egykor mi is
feltámadunk és lehet boldog találkozásunk Vele az Ő országában, ahol már nem lesz szenvedés és gyötrelem,
csak öröm és boldogság!
Ünnepeljünk hát így, támadjon fel életünkben, szívünkben, lelkünkben, hogy be tudja azt tölteni teljesen, hogyha
valaki ránk köszön "Feltámadott a Krisztus" igaz szívvel és örömmel tudjuk válaszolni "Bizonnyal feltámadott"
az én életemben is!
Szilágyi József
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Neked mit jelent ez a húsvét?
Miközben e sorokat írom, ki-kinézek az ablakon.
Látom a márciusi hóvihart, és a keringő
hópelyhek, széltől hajlongó fák között a szomszéd
ház ajtaját, amin húsvéti dísz lóg, közepén egy
nagy nyuszival. Mennyi ellentmondás! Tavasz és
az elmúlt idők legnagyobb hóvihara. Húsvét és
nyúl az ünnep középpontjában.
Az egyik nap az óvodában a gyerekek a közelgő
ünnepről beszéltek. Azt mondta Dominik: az
egésszel csak a felnőttek csapnak be minket.
Tőlük kapjuk az ajándékot. Mikuláskor
Mikulásnak, karácsonykor angyalnak vagy kis
Jézusnak, húsvétkor nyúlnak öltöznek be, de igazából egyik sincs.
Valóban, mi felnőttek csapjuk be a gyermekeket és magunkat. Válasszuk külön a játékot, a
népszokásokat és a Szentírást! Legyen számunkra a húsvéti ünnep a Feltámadás ünnepe! Érezzük át,
hogy Isten szeretete milyen végtelen, amikor Fiával vállalta a halált és feltámadást! Ne csalódottak,
kiábrándultak legyünk, ne a körítés legyen a legfontosabb, hanem izgatott gyermek módjára várjuk,
hogy ezen a húsvéton milyen ajándékot kapunk Istentől! Mert Ő már elkészítette, és arra vár, hogy
találkozhasson velünk és átadhassa nekünk. „Mert akik vesztükbe rohannak, azok a keresztről szóló
üzenetet bolondságnak tartják. Számunkra azonban, akiket az Úr megment, ez az üzenet az Isten erejét
jelenti.” Egyszerű fordítás, I. Kor. 1, 18.
Kívánom, hogy a te életedben is Isten ereje érvényesüljön!
Nemeshegyi Zoltánné

Bűn = Kőszív
Kedves Testvérek!
Remélem, hogy az ÚR küldte nekem ezeket a gondolatokat, az alábbi igevers kapcsán, - amit most
szeretnék megosztani Veletek.
A sok ige vers közül ez azért is nagyon közel áll a szívemhez, mert az Úr ezzel az igével mutatta meg,
hogy Ő nem csak a papsághoz szól a Biblián keresztül, hanem hozzánk is. Régen volt, még a másik
gyülekezetbe jártam, a lelkipásztor többször mondta, olvassuk a Bibliát odahaza, mert Isten szól
hozzánk a Biblia által is. Én azt akkoriban csak félig hittem el. Annyit, hogy a papsággal beszél, de
velem nem. Igaz, ki sem próbáltam. Nem is volt kérdésem, és a Bibliát sem olvastam. De amikor
megvettem az első bibliámat, azt gondoltam kipróbálom. Volt kérdésem is, - hogy lehetek én ilyen
kemény kőszívű! És ezt az igét kaptam az Úrtól.
" Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok
belétek." Ez. 36, 26
Az élet a szív kifejlődésével, és az első dobbanásával kezdődik, az utolsó dobbanásával ér véget itt a
földön. A megtermékenyített petesejt osztódásnak indul és legelőször a szíve fejlődik, alakul ki az
embriónak az anya méhében. Még nincs teste, de a szíve már lüktet. Elindul egy élet. Lüktet, dobog
egy új kis szív. Azt mondják az újszülöttekre, hogy még ártatlanok és tiszták. Én nem tudom, csak
kérdezem? - két bűnös embernek, hogy lehet ártatlan tiszta gyermeke? Én úgy gondolom, benne is ott
van elültetve a bűn magva. Kérdés, hogy milyen rossz szokásokat örökölt anyjától, apjától vagy a
nagyszülőktől. Idő kérdése, de nagyon hamar megmutatkozik. Van olyan kisgyerek, akinek az első
szava a nem. És bizony nagyon sok mindenre rá is mondja. Az nem igaz, hogy nem tudja a jelentését.
A csecsemők is sokkal többet tudnak és értenek, mint azt mi elképzelni merjük. Kutatások támasztják
alá, nem én találtam ki.
És ahogyan nő a gyerek, úgy nő a bűnlajstroma is. Jön a kiskamaszkor, a tini korszak, a lázadó ifjúság
kora. Ahogy idősödik, már jól tudja palástolni, takargatni a bűnt, mert fél a következményektől. A
bűnt bűnnel, - hazugsággal takargatja.
Sokszor dacol a szüleivel, a felnőttekkel, és azért se azt teszi, amit kérnek tőle. Így keményedik lassanlassan a szív. Persze ez nem áll minden gyermekre egyformán. De mindenkinek vannak hibái, rossz
szokásai, és ezek hosszútávon megkeményítik a szívet.
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A szívünk, ez az öklömnyi nagyságú szervünk, itt raktározzuk el a
bánatunkat, a sérelmeinket, azt, hogy becsaptak, hogy lenéztek stb. Itt
raktározzuk el a másik ember iránt való haragunkat, gyűlöletünket,
Ő MEGKERESETT
utálatunkat stb.
Elveszett voltam, tévelygő
szegény,
Itt kapnak helyet még a gonosz vágyak, az irigység, a kapzsiság, a
Életemhez
nem volt már
hazugság és még egy kis szeretet is. Isten, ha belenéz a szívünkbe remény.
már pedig belenéz, mihez hasonlítaná az ilyen ember szívét?
Lelkem sínylődött
Az nagyon jó dolog, hogy Te ápolt vagy kívülről, rendezett a
rabszolgasorsban.
környezeted is, de a legfontosabb az, ami láthatatlan mások számára.
Isten nélkül nagy árvaságban.
Ott belül, milyen a rend, a tisztaság?! Az Úr elsősorban erre kíváncsi.
A kárhozat felé haladtam óh,
Mit lát ott belül, ahova csak Neki van betekintése. Bűnös kőszívet,
De Ő megkeresett – a
vagy tiszta új szívet.
Megváltó.
Ó milyen régi terhe ez az emberiségnek, a bűnös szíve, a kőszíve.
Már az Ószövetségben is gond volt vele, és ezt látta Isten és ezért
Hitetlen éltem a remény nélkül én,
Édes volt a bűn, teher az erény,
monda: " Eltávolítom testetekből a kő szívet... "
Gúnyoltam a kegyes, szent életet,
Az ÚR azt akarta, hogy népe ne éljen bűnben fáradtan, csüggedten,
Dicsőítem, mit a test szeretett.
szomorúan. Bizony a bűn mindezekre hajlamosítja az embert.
Mi sem érdekelt jövőm felől,
Szomorúságot, bánatot okoz. Elcsüggeszt és elgyengít. De
De Ő megkeresett – az Üdvözítő.
legfőképpen el akar szakítani Istentől, attól, aki szeret. Akinek
szárnyai alatt oltalmat, védelmet találunk, mi bűnös emberek.
Ez a világ volt minden örömem,
Nekünk Újszövetségi korban élőknek Jézus Krisztus a megtartó erő.
Hit és vallás nem kellett nekem.
Ő a mi bűneinkért halt meg a kereszten. Odavihetjük a kereszthez a
Azt gondoltam, hogy így szabad
mi bűnös kő szívünket és Isten Jézus érdeméért megmos, megtisztít
vagyok,
Jézus Krisztus vére által.
Pedig az ily lelkek nehéz rabok.
Ez a világ gonosz és csábító
Szentlelke által
újjászül
Ebből
megmentett engem – a
bennünket.
Tiszták
Megváltó.
szabadok leszünk a bűntől.
Újjászülettünk.
Mindez
Ma – oh hála – olyan boldog
kegyelem.
Bizony
vagyok,
kegyelem az is, hogy az
Vidámságom s örömeim nagyok.
ÚR Szentlelkéből adott
Jézusomban békét talált lelkem,
nekünk.
Rajta kívül semmi nem kell
Régen az Ószövetségben nem mindenki kapott Szentlelket. Az
nekem.
újjászületettek kapnak, és Jézus Krisztus lesz a szívünk Ura. Micsoda
Övé vagyok, övé egész valóm,
Mert megkeresett az – én
mennyei ajándékot kaptunk. Értitek ezt Testvérek? Elgondolkodtatok
Megváltóm.
már ezen? Isten Szentlelke a mi halandó földi testünkben.
Milyen drága kincsek birtokosai lehetünk. Félve óvjuk szívünk a
Mily édes nékem az Ő szent szava,
bűnök sokaságától?
Szép kellemes, drága a vigasz.
Mit engedünk át a szemünkön a szívünkbe jutni? A világ az ő bűnös
Határtalan örök szeretete,
dolgait akarja oda visszacsempészni, hogy újra olyanok legyünk, mint
Amely Öt mihozzánk vezette.
megtérésünk előtt. Lassan, óvatosan teszi, nehogy idejében
Szeretem is, nem úgy mint az előtt,
észrevegyük. Legyünk éberek!
Megmentőmet, a jó – Üdvözítőt.
Vizsgáljuk naponta szívünket, őrizzük tisztaságát, hogy semmiféle
bűn, ne szennyezze azt be, mert az teherként nehezedik az ember
Kis seregének hívő társasága
Az én életem nagy boldogsága.
szívére, és azt cipelnie kell. A bűn, amit megtűrünk, szívünkben egy
Milyen jó, ha közöttetek lehetek,
egész sor negatív láncolatot hoz magával, ami idegessé tesz,
Égi üdvöt, mennyről beszélhetek.
sötétebbnek láttatja velünk a dolgokat, feszültséget okoz. A bűn az
Köztük találtam meg az üdvadót,
bűnre csábít.
Ki megkeresett - a Megváltót.
Kedves Testvérek! Ne raktározzunk a szívünkben bűnös, káros
dolgokat, amik ártanak, amik veszélyesek ránk nézve. Ettől jobban
Óh, mily sokan élnek még nélküle,
féljünk, mint a fizikai szeméttől, kosztól, mert az a szívbéli szenny, a
Akiknek Ő megmentőjük lenne.
bűnös kőszív, a kárhozatba húzhat le. Őrizzen ettől minket az Úr.
Jöjjetek mind, Ő hív, vár és keres,
" Minden féltve őrzött dolognál, jobban óvd szívedet, mert onnan indulŐkimegbocsájt,
az élet." Pb.4,
29
Ő szeretetteljes.
Motyovszki
Zsuzsanna
Egykor
ítél, de ma
elfogad Ő,
Jöjj vár téged a hű – Üdvözítő.
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Gyermekbemutatások
2013. január 20-án hozták el szülei Szabó Ádám Péter nevű,
harmadik fiúgyermeküket, hogy bemutassák a gyülekezetnek, és
"Csitt! Kezdődik az új szimfónia.
Isten áldását kérjék a gyermek életére.
Lendül a pálca a Végzet kezében,
Nemeshegyi Zoltán, lelkipásztor testvér az Ézsaiás 54, 13.
,Csipkehangfogós bölcső
versét olvasta fel: "Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és
rejtekében
Mozdul a földnek egy kicsiny fia.
nagy lesz fiaid békessége."
Alaktalan, halk, félénk hangolásra
Nemeshegyi testvér elmondta, hogy ez az igevers először Izráel
Nyillik parányi rózsakehely szája,
népének szólt, de most érthetjük fiainkra is. Áldás van a
De Isten örök nagy kéziratában
szülőkön, hiszen Ádámot Isten áldásként ajándékozta nekik.
Már készen áll a lét szimfóniája."
A legfontosabb, hogy tanítványokká legyenek, de ezt a döntést a
szülők
nem hozhatják meg helyettük, ez az ő döntésük
lesz. A szülők és a közösség imádkozhatnak
érettük, és a példamutatásuk is nagyon fontos. A
hívő ember tudatosan tanul, először Istentől és
egymástól is.
Figyelni kell a felnövekvő
gyermekeknek először Istenre, és a felnőttekre.
Mutassunk jó példát gyermekeinknek.
Köszöntötte az újszülöttet bátyja, Szabó Dávid,
egy verssel, a nagymama, Szabó Rebeka az
idézett verssel, és egy énekcsoport a
gyülekezetből. Hálásak vagyunk Istennek
minden ilyen alkalomért, és áldja meg a
kisgyermekes szülőket az Ő mennyei
ajándékaival!
"Szülőszívek! Bölcső testőrei! Vigyázz! Imádkozz! Kezdődik egy élet!"
Rákosi Márta
Ünnepelt a pilisi gyülekezet. Isten egy egészséges, mosolygós kisfiúval ajándékozta meg a Kovács
családot múlt év decemberében. Kristóf nevet kapta, jelentése: Krisztust hordozó.
Örömmel vártuk a kis jövevényt február első vasárnapján, amikor szülei először hozták el, hogy
bemutassák a Gyülekezetnek. Erre az alkalomra összegyűlt a család messze távolból. Itt lehettek a
pilisi rokonság és testvérek mellett a kedves nagyszülők Gyarmatról. Érkeztek nagynénik,
unokatestvérek Debrecenből, Pécsről és
Budapestről is.
Kristófot és szüleit az imaház apraja és
ifjúsága is köszöntötte. A család részéről
Pálya-Dobai Annamária, Makovei János: A
legdrágább titok című versét mondta el
útravalóul. Tenkely Béla lelkipásztor testvér
igeszolgálatában Mózes születését (2 Mózes
2, 1-10) olvasta fel. Buzdította a fiatal
szülőket a következetes és Istentől jövő bölcs
gyermeknevelésre.
Érdekes
volt
megtapasztalni, hogy a kezdetben kicsit
hangos Kristóf baba hogyan csendesedett el
Isten jelenlétében. Ilyenek vagyunk mi is.
Isten nélkül hangosak, nem találjuk a
helyünket… keressük a békességünket. És be kell látnunk, igazából békességünk csak ott van, ahol az
otthonunk. Ahogyan Tenkely testvér ölében tartva Kristófot áldást kért az életére, úgy erősödött meg
bennem az üzenet is. Az otthonunk Isten közelében van. Sehol máshol.
Kedves Kovács család, áldjon meg benneteket az Úr Jézus nagyon gazdagon! Leljétek nagyon sok
örömötöket ebben az új élethelyzetben, amit Isten nektek szeretettel, kegyelméből adott!
Pálya-Dobai Annamária
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A LEGDRÁGÁBB TITOK
- (Makovei János)
Az Alkotó gondolata,
Legyen-szava, kezemunkája,
A legdrágább titok,
A szunnyadó erő,
Mely mélyről surran fel,
S gyümölcse - érni fog.
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Az év eleje gazdag volt gyermek-áldásban gyülekezetünkben innen és
túl egyaránt. Február 10-én a Rákosi család unokájának örülhettünk.
Rákosi Dávid - aki közöttünk nőtt fel, de azóta az Úr máshová rendelte
szolgálatra - és felesége Anikó elhozta közénk elsőszülött kislányát,
Vivient.

Csodára nyíló szemekkel
Nézed, e világ előre
megszabott
Rendjén, mint forog,
Forog és halad, múlik
A perc, az igéző pillanat,
S marad egy: a nagy titok!
Mert nézed a magot,
S már látod a virágot amint
Csodálatosan bomlani fog.
Az életet látni, ezt a
Drága, surranó Isteni erőt,
Ez felettébb nagy titok.
Amikor megáld az Isten,
És gyermeket ölelhet
karotok,
Titkait bízza reátok,
Hogy ismerjétek kegyelmét,
És szívetek számára
Ne legyen többé nagy titok.
Legyen áldott minden perc,
S az úton Vele mindig
Sziklaszilárdan járjatok,
Így gyönyörű valóság lesz,
Az Isteni gondolat és tett,
Az örök élet, mely szent
titok.

Nemeshegyi testvér a gyermekbarát Jézusról és gyülekezetről beszélt és
alakalmunk alapigéjeként az „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket”
ismert részletet választotta. Hálát mondtunk, hogy jó az Úr és
egészséges gyermekekkel ajándékoz meg bennünket. A Rákosi és
Szász család közösen énekeltek majd verssel is köszöntötték az
újszülöttet, amit a gyermek-bibliakörösök éneke zárt. Kívánjuk a kis
család életére a jó Isten gazdag áldását és, hogy sokszor láthassuk őket
Albertirsán!
Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia

2013.március 10-én hozták el a pilisi gyülekezetbe szülei Vincze
Márkot. A gyülekezet énekkel köszöntötte őket, majd Nemeshegyi
Zoltán lelkipásztor olvasott fel Isten igéjéből, a Bírák könyve 13, 2-14ig tartó ige szakaszt.
Ezután a szülők
imádkoztak,
akik
hálát adtak Márkért
és kérték az Urat, hogy az Ő félelmében tudják
nevelni gyermeküket. Végül lelkipásztorunk
Nemeshegyi Zoltán imádkozott és áldást kért
életükre.
Ezután
bemutatták
Márkot
a
gyülekezetnek, majd köszöntések hangzottak el.
Először a bibliakörösök köszöntötték egy-egy
igeverssel és énekkel. Ezután az ifjúság köszöntése
következett, az ifivezető, Zeffer Ruben kezdte meg
egy igeverssel, az ifjúság részéről Gáspár Yvett, a
család részéről Vincze Regina verssel köszöntötte a
kicsit, emellett énekek is elhangzottak. Végül a
nagymama Vincze Judit, majd a család részéről
Vince Márta köszöntötte Márkot. Az alkalmat a
gyülekezet énekkel zárta.
Hálásak vagyunk Márkért, hogy a mi családunkba született és Isten áldását kérjük az ő életére.
Vincze Regina
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RÁKOSCSABAIAK VENDÉGSZOLGÁLATA PILISEN
Nagyon jól kezdődött nekünk, pilisieknek az
ökumenikus imahét, mert január 20-án
vasárnap délután a rákoscsabai fiatalok
szolgáló
csoportja
érkezett
közénk
lelkipásztoruk László
Gábor
testvér
vezetésével. Már az előkészületek is
izgalmasak voltak, mert a Tíz szűz történetét
szerették volna elénk varázsolni és ennek
helyszíni adaptálása komoly munkát
igényelt. Testvéreink ezen a délutánon az
igehirdetés után sokféle módon, verssel,
bizonyságtétellel
szolgáltak közöttünk,
valamint ifjúsági énekekkel is, melyeket
Jobbágy
Levente
kísért,
mesterien
szólaltatva meg egyszerű pianínónkat, így készítve elő szíveinket a további üzenetre. Hegyi László
ifjúsági vezető egy igazán szívhez szóló bizonyságtétellel folytatta a szolgálatok sorát, majd egy
közös ének után következett a már említett csoportjelenet melyet igazán művészi szinten teljes
átéléssel adtak elő ifjú testvérnőink. Megrázó volt a hatása, a becsapódó ajtó előtt zokogó lányok
látható fájdalmának. Átélte minden
jelenlévő, hogy mit is jelent kimaradni az
üdvösségből. Szem nem maradt szárazon
és szív nem maradt érintetlen ezt a
jelenetet látva.
Jó volt látni ezt a sok átadott életű fiatalt,
akik lelkesen hozták el közénk az üzenetet,
jó volt együtt lenni velük, a végén együtt
imádkozni, énekelni és megélni azt, hogy
milyen is lesz majd, amikor hely és
időkorlát
nélkül
magasztalhatjuk
Istenünket az örökkévalóságban. Az
alkalmunkon jelen lévő református lelkész
testvérünk a végén velünk teljes egyetértésben így fogalmazott:
rákoscsabai testvéreink a készenlétre való hathatós figyelmeztetés mellett a menny előízét hozták el
közénk legyen hála érte!
Szilágyi Renáta

NYUGDÍJAS BÚCSÚZTATÓ
2013. március elsején ünnepelt együtt az albertirsai-pilisi gyülekezetek testvérisége sok más
meghívottal egyetemben Bódis László lelkipásztorral és családjával testvérünk nyugállományba
vonulása alkalmából.
Az ünnepély a pilisi imaházban kezdődött, ahol Meláth Attila egyházkerületi elnök és Nemeshegyi
Zoltán helyi lelkipásztor testvérek szolgáltak igével, valamint köszöntések hangzottak el a család, a
lelkipásztori kör, és a testvéregyházak részéről is.
Ünneplésünk ezután a Polgármesteri Hivatal dísztermében folytatódott, ahol megtekinthettünk egy
fényképes visszatekintést testvérünk életéről, amit személyesen is kiegészített, hálát adva a megtett
útért és kérve Istenünk áldását a jövőre nézve is. Bódis testvér megfogalmazta, hogy tevékeny
nyugdíjas életet szeretne élni, Istenünk jótéteményeit közvetítve környezete számára.
Polgári munkahelye a családsegítő szolgálat, illetve a polgármesteri hivatal részéről is hangzottak el
köszöntések különböző formában, megköszönve az ünnepelt eddigi munkáját és boldog nyugdíjas
éveket kívánva számára. Az ünnepélyt állófogadás követte, ahol mindenkinek alkalma nyílt
elmondani jókívánságait, amit ebben a formában is szeretnék megerősíteni: Kedves Bódis testvér!
Istenünk áldjon és őrizzen továbbra is, igazgassa útjaidat, és vezessen azon az ösvényen továbbra is,
ahol áldások hordozója lehetsz családod és környezeted számára.
Sz.J
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Ifjúsági élet
2013. január 19-én másodjára rendezte meg az albertirsai ifjúság a soron következő közös ifit. Külön
öröm volt, hogy ezen az alkalmon a ceglédi gyülekezetből is több ifjú megjelent. Az így kialakult
létszám már a 40-et is meghaladta. Az alkalmat a szokás szerint sporttal kezdtük, amelyet az Alberti
Evangélikus Gyülekezettől kölcsön kapott tornateremben rendeztük meg. Volt lehetőség sorversenyen,
csapatjátékot gyakorolva bizonyítani az ügyességünket, és a már-már elmaradhatatlan röplabda
verseny is lezajlott. A testmozgás után az imaházban gyűltünk össze, hogy lelkileg is épüljünk. A
kisteremben összegyűlt társaság először énekekben dicsőíthette Istent, majd a gyülekezet teológusa,
Vass Zoltán által szólt hozzánk a jó Atya. Az imádságok után egy kis uzsonna következett majd
játékokkal múlattuk el az időt. Az alkalmat csak úgy kifejezni, hogy „jó volt”, nem lehet. Több volt ez
annál. Jó volt együtt lenni. Jó volt hallani azt a hangerőt, ami az énekléskor megszólalt. Jó volt
közösen forgolódni az Úr dolgai körül. Ami a legjobb volt, hogy mostanra rendszeressé válhatott az,
hogy közösen együtt vagyunk és nem csak „elvagyunk”, hanem az Istennek is helye van az
alkalmakon. Legyen ezért neki hála és dicsőség!
Süveges Zsolt

Eljegyzések
Isten hatalmas szeretetéből és gondviseléséből
megtaláltam Telegdi Eunikét, akit mellém rendelt az
Úr egy életen át segítőtársnak, amihez az első lépést
már meg is tettük, így 2012. október 13-án megtörtént
az eljegyzésünk. Tenkely Béla lelkipásztorom és
Albert Zsolt a paptamási baptista gyülekezet
lelkipásztora szolgáltak egy-egy igei gondolattal.
Rendkívül jó testvéri szeretetben és hangulatban
élhettük át eme mérföldkőnek is számítható pillanatot
a családtagjainkkal, rokonainkkal és barátainkkal.
Amit szívből kívánok, hogy éljenek át azok is, akik még előtte állnak, mert a jegyesség időszaka
megismételhetetlen s egyben felejthetetlen az ember életében.
Dobai Levente
2013. február 09-én Horváth Krisztina és Rákosi Gergő eljegyezték
egymást. Az eljegyzési alkalom Katona Béla pesterzsébeti gyülekezet
lelkipásztorának igei tanácsával kezdődött, az 1. Móz. 24, 7. vers így
szól: "Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és
rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A
te utódodnak adom ezt a földet! Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy
onnan hozz a fiamnak feleséget."
Kedves, és felejthetetlen alkalom marad ez számunkra, melynek
emlékeztető jelét ettől a naptól fogva újainkon viseljük.
Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ilyen nagy és fontos döntésekben
nem csak a saját megérzéseinkre kell hallgatnunk, hanem
megkérdezhetjük Őt, a leghatalmasabbat, akinek tenyerében ott lehet a
mi kis parányi életünk.
Rákosi Gergő
2013. március 15-én egy bensőséges alkalomra jött össze a Süveges
és a Németh család. Az est középpontjában az a jeles esemény állt,
hogy Süveges Zsolt eljegyezte Németh Mirjámot. Az alkalmon a
szűk családi kör vett részt, melyhez csatlakoztak Mirjám erdélyi
rokonai is. Az ünnepi vacsorán jelen volt még Sinkovicz Sándor, a
csepeli baptista gyülekezet lelkipásztora, aki a Példabeszédek 3, 19 igerész alapján biztatta az igaz útra a szerelmes párt. Ha bár a
gyorsan esett, sok hó, és a hideg levegő nem volt kedvező, mégis
egy híján teljes létszámban, és nagy örömben telt az alkalom,
melyen nem csak a rokonság, de érezhetően a jó Isten is jelen volt.
S.Zs
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Emlékezés Tóka Gyula lelkipásztorra
Tóka Gyula lelkipásztor testvér, ahogyan mi neveztük Gyula
bácsi, 1963-1984 között, 21 éven át volt az albertirsai és pilisi
baptista gyülekezetek pásztora.
Aktív szolgálati idejének legjelentősebb időszakát közöttünk
élte családjával, gyermekeivel együtt, akik közöttünk nőttek
fel és ennek minden előnyét, hasznát élvezhette a gyülekezet
és az akkori ifjúság is. A 60-as évek eleje nem volt könnyű
időszak, de Tóka testvér a mennyei Atyától vett bölcsességgel
és bátorsággal, szeretettel végezte szolgálatát. Olyan pásztor
volt, aki utána ment báránykáinak, ha azok eltévelyedtek.
Nem mondott le senkiről, hanem szeretettel terelgette vissza a
helytelen irányba indulót is.
A gyülekezeti szolgálatokban észrevette és megragadta azokat a lehetőségeket, melyek adódtak,
külföldi testvérek felé is.
Fáradhatatlan munkás volt, aki az Úrért és a gyülekezetért dolgozott, sokszor kétkezi munkát is
felvállalva az Imaház és környezetének rendben tartásában, építési feladatok végzésében. Sokrétű
feladataiban csodáltuk hozzáértő és kitartó munkáját, aktivitását és rendíthetetlen hitét.
Igyekezett úttörő lenni a községeinkben is. Támogatta az ökumenikus együttműködést, ezért jó
viszonyt, testvéri kapcsolatokat alakított ki a településeink más felekezetű lelkészeivel is.
Miután elkerült Albertirsáról nem szakadt meg vele a kapcsolatunk, hanem vissza-visszatérő kedves
családtagként láthattuk őt nagyon sokszor. A megmaradó jó kapcsolatot jelzi az is, hogy 80.-ik
születésnapján családjával együtt gyülekezetünkben köszönthettük, hálát adva Istenünknek őérte.
Amikor októberben néhányan meglátogattuk otthonában, nagy örömmel fogadott minket. Betegágya
köré ültünk és beszélgettünk vele. Jó volt megtapasztalni a belőle áradó békességet, a példás hitet és
azt a reménységet, melyről bizonyságot tett erősítve minket. Gyenge fizikai állapota ellenére lélekben
erős volt és tettre kész, terveiről lelkesedéssel beszélt, de Istenre bízta, hogy mennyi idő adatik
számára még ezek befejezéséhez.
Őrá gondolva szeretnénk azt az igei buzdítást megélni, melyet a Zsidókhoz írt levél 13. rész 7.
versében találunk: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek.
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.”
Czibula Zoltán
Tóka testvért hithű és harcos baptistaként ismertük meg Pilisen is, aki nem alkudott meg a bűnnel,
hanem a bűnöst mentve harcolt ellene, még ha ez kellemetlenségeket is tartogatott számára.
Határozottan és következetesen képviselte az Úr ügyét közöttünk, nem megalkuvóként a
népszerűséget keresve, hanem Istenétől vett erővel és vezetéssel szolgálta a szeretetet, a békességet, a
gyülekezet lelki és fizikai épülését munkálva. Fontos volt számára a lelki-gondozás, a személyes
kapcsolat a testvériséggel, akár a gyülekezetben, akár otthonukban, akár kórházban megkeresve őket.
Ahogy az akkori idők történetírója lejegyezte: "Magával hozta többször a kis Szabolcsot (kisfiát), aki
tüneményesen játszott a harmóniumon". Családja többi tagja is kivette a részét a szolgálatból. Sokszor
felesége tartotta az imaórát szerdánként, ezt pedig legtöbbször megelőzte egy-egy családlátogatás, ahol
túláradó szeretettel erősítette azokat, akiknek épp erre volt szükségük.
Tóka testvér nálunk töltött szolgálati ideje alatt a házasságkötések és gyermekbemutatások mellett 14
lelket merített be, 4 léleknek segített az atyai házhoz és a gyülekezethez való visszatérésben, és 13
esetben állt a mennyei hazába költözött testvérünk vagy testvérnőnk ravatalánál.
Amikor bejelentette számunkra, hogy szolgálatát nálunk befejezi, mert Ura másfelé irányította, kissé
megszomorodva ugyan, de hálával gondoltunk vissza az együtt töltött időre. Búcsúztató
Istentiszteletén 1984. szeptember 30-án a Filippi levél egy néhány versével köszöntöttük, amelynek
egy számára immár megvalósult részlete így szól: "Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus
Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára".
Tóka testvér a 2012-es év utolsó napján költözött az égi honba, és a péceli baptista temetőben 2013.
január 5-én helyezték örök nyugalomra.
Sz.J
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Búcsú özv. Búzás Jánosné /Zátrok Zsuzsanna/ testvérnőtől
Február 9-én népes rokonság és gyászoló gyülekezet
jelenlétében búcsúztunk Zsuzsika nénitől.
A gyászistentisztelet kezdete előtt halk pengetős-zenekari
énekeket
hallhattak
a
temetésre
érkezők.
A
magnófelvételek régen készültek, amikor még Zsuzsika
néni is játszott a zenekarban.
Imádsággal vette kezdetét a temetési istentisztelet, majd
együtt énekelte a gyászoló gyülekezet az „Oly drága
kincsem itt nekem” kezdetű éneket.
Az igeolvasás és igehirdetés között, valamint az
igehirdetés után az énekkar énekelt. A vigasztalás igéje két
igevers alapján szólt: „Megelégítem hosszú élettel,
gyönyörködhet szabadításomban” Zsolt 91, 16, valamint
„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit
kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint,
törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
Mikeás 6, 8. Az első igevers a Zsuzsika néninek adott kilencvenhárom esztendőre utalt, a második az
ő szellemi hagyatéka, igei tanácsa az itt maradottak részére.
Az volt a vágya, hogy Kárász Izabella „Akkor” című verse elhangozzon temetésén. Szerette
elmondani másoknak, látogatóinak vagy unokáinak, akik még nem az Úr gyermekei. A vers Pálinkás
Pál testvér tolmácsolásában hangzott el.
Héthalmi Páth Károly „Van egy hon” című éneke is kedves volt számára, melynek refrénje:
„Szeretnék már én ott lenni, lábaidnál megpihenni.” A több mint negyven éves felvételt is
meghallgattuk a ravatalnál, majd az „Ő hív, jövel”- t énekelte a gyülekezet.
A nyitott sírnál a feltámadás igéi hangzottak: ”Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az
elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy
Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele
együtt.” I. Thesszalonika 4, 13-14. Az elhantolás alatt az énekkar énekelt. Végül pedig az „Áldott
legyen a frigy, mely minket összeköt” kezdetű éneket énekelte a gyászoló testvériség.
1920. január 7-én született Irsán. Három testvére volt: Pál, Lídia és Mihály.
1936. június 1-én, hetvenhét évvel ezelőtt, merítkezett be hite vallomására, Cserhalmi Imre
lelkipásztor által.
1940-ben kötött házasságot Búzás Jánossal. Házasságukat Isten öt gyermekkel ajándékozta meg.
Születésük sorrendjében: János, Zsuzsanna, Ibolya, Judit, Mihály.
Férje 1953. március 6-án /hatvan éve/ üzemi baleset következtében a Népstadion építésénél meghalt.
Így legkisebb fia, Misi születését már nem élte meg.
Zsuzsika néni az énekkarban 1936-1955-ig végzett
szolgálatot. Hűséges tagja volt a pengetős zenekarnak
szinte gyermekkora óta. Nagyon szeretett mandolinozni.
Minden nap dicsérte az Urat vele, egészen korházba
kerüléséig, de még ott is kérte, hogy adják kezébe – sajnos
az infúzió miatt ez már nem ment, de mosolygott az arca,
amikor a korházban az ágya mellett unokái mandolinoztak
és gitároztak neki, és a családtagjaival együtt énekelte az
ismert énekeket. Imádkozó életet élt. Nagyon hiányzik az
imádkozó édesanya, mama, dédnagymama, aki aggódó
szeretettel, de hűségesen imádkozott mindnyájukért, az Úr
előtt hordozva különösen azokat, akik még nem az Övéi. Hisszük, hogy imádságai meghallgattatásra
találnak Isten előtt hordozta imádságban a gyülekezet tagjait is, olyan sorrendben, ahogyan emléke
szerint a padban ültek.
Emléke legyen áldott és példás hívő élete, legyen követendő mindannyiunk számára!
Nemeshegyi Zoltán
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Isten szeretete és csodája az életemben
Részletek egy beteg naplójából (3. rész)

Túl vagyok a műtéten. Tegnap délelőtt megtörtént. Semmi rossz emlékem nincs róla, ma meg már fent
tudok lenni, írni, olvasni, a családdal beszélgetni tudok, és nincs semmi fájdalmam. Mindenki azt
mondja, hogy milyen kipihent, nyugodt az arcom. Nagyon jó a közérzetem, valóban velem volt az Úr,
ahogy Ő megígérte.
Két nappal a műtét után szorongás vett rajtam erőt. Elkezdtem mindenféle dologért aggódni, félelem
töltött el, és nagyon rossz volt a hangulatom. Ekkor az Ethos újságot kezdtem el olvasni, és a
következő idézetre akadtam:
„Az életem tele volt borzalmas szerencsétlenségekkel, melyek javarészt sosem következtek be.”
Amikor elolvastam, nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek magamon. Megtapasztaltam Isten
gondviselését, velem volt a műtét alatt, sokkal jobban vagyok, mint ahogy reméltem előre, és most
kezdek aggódni, töprengeni, és félni? Hát még mindig nem tanultam meg, hogy Isten kezébe kell
letenni az életemet, és minden problémámat? Elfelejtettem, hogy mennyire szeret, és a tenyerén
hordoz? Kértem Istent, hogy bocsásson meg, és vegye el újból a félelmet a szívemből. Ő
meghallgatott, és újra felszabadult lehettem. Olyan
Igét olvastam, ami ebben megerősített:
„Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, ami minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten
azonban hűséges, nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatás érjen benneteket. Sőt, amikor
a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni
a megpróbáltatást.” I. Korintus 10, 13
Itthon vagyok a kórházból. Már az 5. nap reggelén
hazajöhettem. Nagyon jó az, hogy az egész család körül vesz
a szeretetével, gondoskodnak rólam, és nagyon sokan
meglátogatnak, vagy érdeklődnek utánam. Most a lábadozás
idejét kell türelemmel fogadni. Különösen akkor vagyok
rosszabb kedvű, amikor egy jobb nap után megint
gyengébbnek érzem magam. A lábamon begyulladt a visszér,
azzal is sokat kínlódok. De Isten most sem hagy el, és a
nehézségek mellett sokkal több az öröm minden nap.
Naponta, minden igeolvasásánál, imádkozásnál olyan sok
örömöt ad Isten, hogy csak ámulok rajta. Annyi szép, és
bíztató Igét kapok, hogy azt mind le sem tudom írni.
Eljött a napja, amikor az onkológiai bizottság elé kellett
mennem. Elmondták, hogy a két csomó kimondottan agresszív volt, és azon kívül is voltak már rákos
sejtek a mellben, és a nyirokmirigy határán.
Így agresszív utókezelés lesz, kemoterápia, sugár. A kemoterápiás kezelésekre be kell mindig feküdni
2-3 napra. Arra számítottam, hogy lesznek kezelések, de abban reménykedtem, hogy azt fogják
mondani, hogy a két csomón kívül még nem volt semmi, és csak a biztonság kedvéért kell a kezelés.
Különösen másnap voltam nagyon levert. De Isten, mint mindig, most sem hagyott magamra. Újabb
Igét küldött, és újra betöltött szeretetével.
„Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában
keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.
Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét, és hűségét.
Oroszlánok közt fekszem, akik felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard.
Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér,
hűséged a magas fellegekig.”
Mintha én írtam volna ezt az 57. zsoltárt, annyira kifejezte a gondolataimat. Az én „oroszlánom” a rák,
ami fel akar falni. De az én segítségem is az Úrtól van, nála keresek oltalmat, míg elvonul a
veszedelem. Nagyon sokat mondott a szakaszhoz fűződő magyarázat is: „Néha a problémák
rettegéssel töltenek el, és aggódunk. Ilyenkor felvetődik a kérdés, miért történik velem? De ha Istent
segítségül hívjuk, és bízunk benne a problémák ellenére, akkor kezdjük érteni: a felhők mögött Isten
valami gyönyörűt készített számunkra.”
(Befejező rész következik)
Nemeshegyi Zoltánné
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2013.Március
2013.

Sziasztok, kicsik és nagyok!
Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól! Jó szórakozást hozzá!

Rajzpályázat:
Jézus feltámadása
Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann
Utolsó vacsora kémekkel
Jézus utolsó vacsorájáról hárman hiányoznak és hárman tévedésből jöttek el. Kik ők és kik
hiányoznak?
Várom a válaszaitokat:
Zsolti
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Gyülekezeti alkalmak:

Vasárnap:
9,30 óraImaóra
10 óra Istentisztelet
/Közben gyermek-bibliakör/
17 óra Istentisztelet
Péntek 18 óra Bibliaóra
Szombat 18 óra Ifjúsági
Ünnepi programok:

Március 31:
Délelőtt és délután feltámadás ünnepi
Istentisztelet
Április 1:
10 óra - ünnepi Istentisztelet

Eseménynaptár:









Április 12, 13-án 18 órakor Evangélizáció. Igét hirdet: Durkó István budaörsi lelkipásztor
Április 14-én Evangélizáció. Igét hirdet: Békési Sándor győri lelkipásztor
Április 21-én Nagykőrösi misszióút (albertirsai szolgálócsoporttal)
Május 1-jén Körzeti kirándulás a pilisi dolinába
Május 5-én Anyák-napi Istentisztelet Albertirsán 17, Pilisen 15 órakor
Május 12-én Teológusnap
Május 19-én (Pünkösd) 16 órakor Bemerítés Albertirsán
Május 25-én kirándulás Semmeringbe

MEGVÁLTÓ
Ki áll amott? Arcán sűrű gyönggyel,
Könnyek gyöngye ragyog két
szemében.
Gyászruhában s a vérverejték.
Melyet izzad, megtöri testét.
Azt mondják ember, azt is, hogy
Isten,
Azt is, hogy Illyés, megújult
testben,
De ki lehet hát? Igazán ki, óh,
Lelkem súgja – ez Ő a Megváltó.
Kedves Sáfár-olvasók!
Szeretnénk gyülekezetünk lapját még elérhetőbbé tenni és minden megjelenő lapszámot PDF
formátumban a megjelenéskor hírlevél formájában e-mail címre küldeni. Így lehetőség nyílik annak
továbbküldésére és a digitális megőrzésre. Kérném, hogy aki élne ezzel a lehetőséggel a
safarlap@gmail.com-ra jelezze!
SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja
Felelős kiadó: Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor
Főszerkesztő: Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia
Sokszorosítja: SZI-PA Nyomda, Albertirsa, Vinnyica u.8.
Levélcím:
Baptista Gyülekezet, 2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13.
Telefon:
06 20 886 0205
Email:
safarlap@gmail.com

