"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lk 2,14)

Az emberekhez jóakarat

Jóakarat. Az meg mi? Mihez kezdhetünk ezzel a szóval? Igaz is, el ne felejtsem, karácsonyt ünneplünk. Hogy is lehet
kérdés éppen az évnek ebben a szakaszában számomra ennek a kifejezésnek a jelentése? Hiszen csupa jóakarat vesz
körül bennünket. Adományozások, cipősdoboz akciók, ajándékok, kedvesség, jóság, szelídség. Még a fegyvereket is
letesszük, legalábbis úgy gondoljuk. Csakhogy a napokban a vonaton utazva épp szemtanúja lehettem a "felebaráti"
szeretetnek, ami egy hangosan telefonáló ember rendreutasítása körül kialakult. Már-már szinte ökölre mentek a
felek. Elszomorított, honnan ez a mérhetetlen gyűlölet bennünk? Hogy-hogy nem vagyunk képesek az alapvető
emberi méltósággal nézni embertársainkat. Ki az, aki ezt a feszültséget szítja benn a lelkünkben? Hárit́ hatunk, vagy
egyszerűen ilyen gonoszság lakik a sziv
́ ünkben. Igen, hosszan vitatkozhatunk azon, hogy az ember alapvetően jó
vagy gonosz? É rzelmi állapotunktól függően,
vagy hangulatunk, esetleg adott pillanatban
szerzett tapasztalatunk, élményünk, mind
komolyan befolyásolja, hogy az embereket jónak
vagy rossznak látjuk. Az is igaz, hogy keresztyén
emberként, jó hiv
́ őként, tudjuk, nekünk
mindenkit szeretnünk kell, nem mondhatunk
rosszat másokra, másokról, ig
́ y elbújunk egy álarc
̈
mogé, s hogy a testvéreket meg ne bántsuk, csakis
jót igyekszünk mondani mindenkire. Aztán,
amikor betelik a pohár, kirobban belőlünk egy
olyan arányú harag, amit magunk sem értünk.
Szóval, a kérdés marad, alapvetően a jó lakik
bennünk, vagy a gonosz? Itt és most érkezünk el
a karácsony lényegéhez. Isten mindent jónak teremtett. Az ember volt az, akinél egy picit korrigált, mert "nem jó az
embernek egyedül lenni". S attól kezdve gyönyörködött bennük. Minden teremtmény fölé rendelte őket. De ez a
paradicsomi állapot megtört. É s azóta küzdünk a bennünk élő gonoszsággal, önzéssel, bűnnel. Isten viszont
folyamatosan jelezte az embernek, hogy nem kell ennek iǵ y lennie. Van út vissza Őhozzá, úgy is mondhatnánk
visszatérhetünk az általa felkin
́ ált "paradicsomi" állapotba. Csakhogy nem megy ez olyan egyszerűen. Isten újabb
lehetőséget kiń ált fel, amit most ünnepelhetünk. Ott az egyszerű istállóban, a lehető legészrevehetetlenebb
környezetben és körülményben, ott jött világra az a kisgyermek, aki nélkül nem lehet jóvá az ember. Mert akkor, ott
a világ Megváltója feküdt a jászolban. Valahogy az ézsaiási prófécia teljesült be végig Jézus Krisztus földönjártakor.
"Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben
gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta
és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. (É zs
53, 3-6)
Krisztus nem kápráztatott el senkit. Soha nem emelkedett ki azokkal a módszerekkel, amivel mi emberek egymás
között célt tudunk érni. De olyan méltósága senkinek sem volt és lesz, mint az Isten Fiának ezen a földön. Az a
mérhetetlen isteni magasság, ami kész volt nemcsak az emberi siḱ ra leszállni, hanem onnan lejjebb is, az az erő, ami
minden földi mocsok, ármánykodás ellenére fel tudja emelni a porból a hozzá segítségért kiáltót, azt ember nem tudja
produkálni. Az ember, ember marad, a maga jó és rossz vonásával együtt.
folytatás a 2. oldalon
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Csakis az tud valami reményt és változást hozni az életünkbe, ha őszinte szívvel fogadjuk be a jászolban született,
értünk keresztre ment, de feltámadt Jézust. Szívünket Ő tölti meg alázattal, jósággal, megértéssel, szeretettel. Tehát
ünnepelhetünk. Mert van mit. Reményt a mindennapokra, hogy ne durva, érzéketlen, haragos, depresszív legyen az
életünk, hanem legyen benne szépség, öröm, hálaadás. Hogy amikor feszültek vagyunk, vagy haragosak, legyen hol
megbékélést találnunk, kiutat a káoszból. Ünnepelhetjük, hogy Krisztusban jóakaratú emberekké válhatunk.
Legyen ez a karácsonyunk a Szeretet Istenének helyreállító, megigazító, lelkünket bűneinkből felemelő kegyelmének
ünnepe számunkra. Hogy meggyógyulhassunk betegségeinkből, bűneinkből, hogy kiteljesedett életünk lehessen
Krisztusban. Hogy az irgalom Istene rajtunk keresztül jelen lehessen ebben a világban. Mindezért legyen Övé a
hálaadás és hódolat ne csak karácsonykor, hanem minden nap!
Ujváriné Szabó Anikó

Várakozás

Néhány héttel ezelőtt a munkahelyemen bejelentette egy édesanya az iker fiait szemvizsgálatra. A megbeszélt
időpontban megérkezett a két csillogó szemű, aranyos kisfiúval. Izgalmas várakozás, szemvizsgálat a doktor úrnál,
majd mindkét gyerek, kezében a szemvizsgálat eredményét tartalmazó kartonnal érkezett hozzám. Az egyik fiúnak
szükséges a szemüveg, a másiknak még nem feltétlen. Elkezdtünk keretet válogatni. Öröm volt látni a lelkesedést,
ahogy keresgéltek, próbálgattak, segítettek egymásnak, végül a
"legszebb, legjobb, legkényelmesebb" keret lett a kiválasztott. És
elhangzott három fontos kérdés! Mikor lesz kész? Meddig kell várni?
Mikor jöhetünk érte? Amikor jöttek a kész szemüvegért, az anyuka
elmondta, hogy ez bizony mindennapos kérdéssorozat volt.
Várakozás......Életünk része a várakozás, és ebben az adventi, karácsonyi
időszakban talán jobban tudatosul bennünk, hogy nem mindegy, hogyan
várakozunk? Hogyan várjuk a mi Urunkat? Izgatottan? Türelmetlenül?
Felkészülten? Esetleg szorongva?
Ez a kisfíú tudta, hogy csak néhány nap és elkészül a szemüvege, mégis türelmetlenül várta...és leírhatatlan volt az
öröme, amikor a megkapta és felpróbálta. Mi nem tudjuk, hogy meddig kell még várnunk de azt tudjuk, hogy aki
eljött egyszer kisgyermekként, az el fog jönni dicsőségben …és akkor találkozásunk lesz Vele!
"...és eljön egyszer dicsőségben, az égi érő hit lépcsőjén, a földig érő Szeretet"
Buzás Ildikó

Adventi gondoltatok
A szenteste reggelén a nappalinkban ülök a feldíszített karácsonyfánk előtt egy Bibliával, a laptopommal és egy
bögre forró csokoládéval. Arra várok, hogy a család többi tagja is felébredjen, és belevethessük magunkat az ünnepbe,
hogy élvezzük egymás társaságát, és ünnepeljük a Megváltót, aki két millenniummal ezelőtt megszületett. Most
azonban még az elmélkedés, a ráhangolódás perceit töltöm egyedül. Van időm átgondolni ezt az adventi időszakot,
mely minden eddiginél különlegesebb volt számomra.
Karácsonyhoz közeledve a munkám miatt és önkéntesként több karácsonyi rendezvényre is eljutottam. Voltunk a
megyei kórház gyermek-egészségügyi részlegén, ahol több osztályon is karácsonyi dalokat énekeltünk azoknak a
gyerekeknek, akik az ünnepet nem otthon, a szeretteik körében töltik, valamint az orvosoknak, ápolóknak,
takarítóknak, portásoknak. Amint a szemükbe nézve énekeltünk, és láttuk, amint elérzékenyülnek, ahogy örülnek az
ajándéknak, melyet kaptak, ahogy megértették, hogy valaki rájuk is gondolt, kiváltságot éreztem, hogy Isten
szeretetének csatornái lehettünk egy estére feléjük.
De voltam különféle közösségi házakban, ahol hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik kaptak ajándékot, meleg
ételt. Talán volt köztük olyan is, aki e nélkül otthon semmit nem talált volna a fa alatt. Láttam, amint egy ápolási
otthon demens betegei éneklik a karácsonyi dalokat, és ahogy egy idősek otthona lakói örülnek annak a műsornak,
melyet ápolóik adtak nekik. Láttam hajléktalanok karácsonyát, akik a társadalom szélére szorultak ki. Figyeltem,
ahogy az emberek az üzletekben tartós élelmiszert adnak, hogy rászorulókhoz juttassuk el karácsonykor. Pár nappal
később pedig azt is láttam, amint ezek a rászorulók örömmel veszik át az összeállított csomagokat.
A karácsony üzenete minden társadalmi réteget elér és megszólít de sokan erről semmit nem tudunk. Nem látjuk
azokat a csoportokat, akiknek törődésre van szükségük.
Egy ilyen mozgalmas adventi időszak után pedig a meleg lakásban ülök. A feleségem és a kislányom még alszanak,
de nem vagyok egyedül, itt vannak ők nekem. Milyen sokszor elfeledkezünk arról, amiért hálásak lehetünk! Arra
nézünk, ami még nincs, nem pedig arra, ami már van. Elveszi a megszerzendő javak és elérendő célok iránti
feszültség a jelen örömét és a kincseink fölött való hála érzését. És itt van nekem az igazi karácsonyi ajándék is:
Jézus Krisztus. Hálás vagyok azért, hogy Ő megmentett engem. De azért is, hogy Ő nemes céllal jött, hogy az
elveszetteket megkeresse és megmentse. Talán épp minket akar használni, hogy szíve legyünk, mellyel szerethet,
szája, mellyel szólhat, keze, mellyel cselekedhet.
Hasonlóan gondolom én is az advent és karácsony öröm üzenetét, elvinni minél több embernek.
Zeffer Ruben (Forrás: Internet)
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Lássátok meg egymást!
Nézem a rohanó várost. A műanyag nőket, akiket újságok öltöztetnek. A vagány pasikat, akiket hárombetűs
márkanevek irányítanak. Álarcok mögé bújva, festett vigyorral a
képükön gyűrik a métereket. Sokuk okos telefonon lóg, s észre sem
veszik, hogy mellettük ül, akivel épp sms-eznek. S mikor találkoznak,
olcsó játékokkal kábítják egymást, ahelyett, hogy őszinteséggel hidakat
építenének a másikhoz. A média boldogságot ígért nekik, azt mondta, ha
felveszik az álarcot, minden rendben lesz.
De nem ez történt. Hogy miért? Mert bármibe is csomagolod magad,
csak az határoz meg, aki a szívedben vagy. S ha megkeményíted magad,
mondván, nem okozhat neked senki fájdalmat, olyan útra lépsz, amelyen
boldoggá sem tehetnek. Meg kellene hát tanulnunk újra szívvel látni
egymást. Újra szeretni, menni, élni.
Lefordulok a sarkon, és egy idős nőt látok. Hátát megtörte az élet. Apró kezét gyűrögeti, mint valami papírgalacsint.
Rám néz, mosolyogni kezd. Viszonzom. Veszek tőle a frissen sütött pogácsájából. Amikor több pénzt akarok adni
neki, megrázza a fejét, és megsimogatja a kezem. Nem szólunk. Nem kell. Mert rám néz, és szemében ott ragyog az
élet, mit egész nap kerestem. S akkor megértem, nem veszett el a szépség, mellyel születtünk. Talán csak nem vesszük
észre. Az élet gyönyörű erdejében terjed a beton, s a butaság, mint a gaz, de míg dobban a szívünk, s míg meglátjuk
egymást a rohanásban, addig van remény. Perceink lassan elhalványodnak az időben, mint a Hold viaszos fénye a
felhőkben. Úgy kellene hát élnünk, hogy majd azt mondják rólunk, méltók voltak embernek lenni, mert törődtek
egymással.
Ezt kívánom ma mindenkinek! Lássátok meg egymást!
Bánszki László (Forrás: Internet)

Bemerítési jubileumok ünnepe
Advent harmadik vasárnapján a sokévi hagyományoknak megfelelően köszöntöttük a bemerítési jubileumukat
ünneplő testvéreket. Idén gyülekezetünk hat tagja emlékezhetett vissza útja kezdetére, melyet 55, 65 illetve 75 éve
tölthetnek az Úr mellett hitben. Ujvári Ferenc a köszöntésükkor kiemelte, hogy ennyi évtized egy emberi életnek is
szép kor. Az istentiszteleten négyen tudtak testben is köztünk lenni és szolgálni e délutánon énekkel, verssel és
bizonyságtételekkel. Ujvári testvér a következő igeverssel köszöntötte a jubilálókat:
„De aki mindvégig kitart az üdvözül…” Máté 24:13
75 év: Csontos Sándorné
65 év: Goron Imréné
55 év: Bánszki Jánosné
Csányi Jánosné
Králik Kálmánné
Széllné Melján Erzsébet
Kívánjuk, hogy a jó Isten áldja és őrizze testvérnőinket!
Bánszki-Szilágyi Szilvia

Adventi gyertyagyújtás a Mirelit parkban
Ebben az évben Albertirsán is elkezdődött egy bensőséges, hagyományteremtő alkalom az advent időszakában. A
város központjában, a Mirelit parkban öltöztették fel a karácsonyfát és helyezték el az adventi koszorút. A négy
gyertyagyújtás alkalmát hétről hétre egy-egy felekezet programja teszi
ünnepélyessé, meghitté. Az eseményen részt vesz a város vezetősége is.
A
harmadik
gyertya
meggyújtásánál a baptista
gyülekezet énekkara szolgált
adventi énekekkel és Újvári
Ferenc lelkipásztor testvér igei
gondolatit hallgathatta meg a
népes
gyülekezet.
A
felolvasott
ige
Lukács
evangéliumából
volt,
a
Zakariás énekéből.
Az az óhajunk, hogy akik hallották az örömhírt ezen a napon, találják meg
békesség és az üdvösség útját.
Rákosi Márta
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Jótékonysági hangverseny
2016.12.09-én ez évben is megrendezésre került a rászoruló
gyermekek és családok érdekében rendezett jótékonysági
hangverseny. Az alkalmon felléptek: Campanella gyermekkórus,
Campanello nőikar, Daloskör, KÖSZ
Zenekar, a Református gyülekezet
énekkara, a Baptista énekkar. Lisztes
Ruben harsonán játszotta el az Ó, Betlehem
kis városa című éneket, és meghívott
vendégként Mike József szolgált közöttünk
számos énekkel és igei útravalóval. Az
advent és a várakozás köré építette üzenetét. Kiemelte, ahogy egy éneke refrénje is
hangzik: Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra; erre készülnünk kell,
válaszolnunk kell és döntetnünk kell. Döntött Mária, döntött József, döntöttek a
pásztorok, a bölcsek, döntött Heródes, döntött a nép, döntött Pilátus, nekünk is döntenünk
kell, hogy befogadjuk-e Őt, hiszen: „kisgyermekként eljött, Megváltóként elment,
Királyként visszajön újra.” Az este megható része volt, amikor Ujvári Anikó testvérnő
felolvasta azt a levelet, amit a szervezők egyike, Györe Zsuzsa küldött, aki a betegsége miatt nem tudott ezen az
alkalmon részt venni. Ez úton is gyógyulást kívánunk!
Fakó-Süveges Tímea

Adventi gyertyagyújtás Pilisen
Immár hagyománnyá vált, hogy az adventi időszakban a város főterén felállított koszorúnál hétről hétre egymást
váltva szolgálnak a helyi egyházak.
Ez az idén is így történt, már
szinte megszokott módon a mi
gyülekezetünk kapta a kezdés
lehetőségét az első vasárnapon.
Rövid
bevezető
után
gyermekeink
szolgáltak,
igeverssel, költeménnyel és
énekekkel a jelen lévő népes
hallgatóság nagy örömére.
Ezután
Gáspár
Alíz
következett,
majd
lelkipásztorunk Újvári Ferenc osztott meg néhány aktuális igei gondolatot az
ünnep kapcsán. A szolgálatok között több éneket is énekeltünk közösen, Zeffer
Norbert testvér gitárkíséretével.
Jó volt megtapasztalni ezen az estén gyülekezetünk nagy részével a színpadon
állva, hogy milyen jó, hogy együtt várhatjuk a mi Urunkat, és lehetőségünk adódik arra, hogy a várakozás örömét és
reménységét sugározhatjuk a világ felé, s ahogy záró gondolatomban ott is megfogalmaztam, gyújthatunk a
szívekben egy kis lángot, amit mindenki hazavihet, élhet vele és általa.
Szilágyi József

Vincze Regina és Béládi Benjámin eljegyzése
2016.november 19-én örömteli eseményben lehetett részünk, hiszen lányom, Regina és
vőlegénye, Benjamin eljegyezték egymást. Lelkipásztorunk, Újvári Ferenc A szeretet
himnuszából hozott igeverseket bátorításként, útmutatásként. Kihangsúlyozta az Istennel
való hármas kötelék fontosságát, amely elengedhetetlen egy boldog házassághoz. Az
életben jönnek örömek és nehézségek, de ha ezt a köteléket erősítjük, nem szakadhatnak
el egymástól soha. Ezen az ünnepi alkalmon jelen volt a szűk családi kör, részükről
köszöntések, énekek és áldáskérő imák hangoztak el. Ezt az eseményt egy közös ebéd
zárta. Hálásak vagyunk ezért az alaklomért és kívánom, a család nevében is Isten áldását
közös útjukra.
Vincze Judit
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Hitmélyítő evangélizázió
2016 november 12-13-án tartotta a pilisi gyülekezet a címben
említett és már régen várt alkalmakat.
Meghívott vendégünk Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor volt,
akit elkísért felesége Evódia is. Testvérünk három részre
osztotta mondanivalóját, szombat estére és a két vasárnapi
Istentiszteletre.
Mindhárom alkalmon a vezérgondolat a kapukról szólt, más és
más megvilágításban.
Találkozás Jézussal a kapuban, belépni a menny kapuján és
átlépni életünkben azokat a kapukat, amelyek Jézushoz
vezetnek.
Hálát adtunk Urunknak, hogy többen is megszólíttattak ezeken az alkalmakon, hangot adva
elhatározásuknak, hogy belépjenek a kapukon a városba, ahol Jézus vár szeretetet békét és reményt
sugározva.
Vasárnap délutánra kiegészültünk a környező gyülekezetekből érkezett testvérekkel, együtt hallgatva az
üzenetet, amelynek átadásában Budai Evódia is közreműködött, aki szólt az erdélyi nőszövetségben folyó
munkáról, hatásosan egészítve ki bizonyságtételében a férje által elmondottakat.
Alkalmunkat szeretetvendégséggel zártuk, ahol lehetőség nyílt elemezni a két nap áldásait, és megállapítani
azt, hogy ez alkalommal sem csak Budai testvérék voltak a vendégeink, hanem jelen volt mindenható Urunk
is, reményt adó, boldogító, életet adó üzenetével.
Sz.J.

Fiatalon Krisztusban
Ezzel a témával várták 2016.11.26-án az ócsai fiatalok a körzet
ifjúságait.
Immáron
második
alkalommal
került
megszervezésre az ócsai közös ifi alkalom.
Ahogy beléptünk az épületbe, egy hangulatos, őszi
dekorációval díszített terembe értünk. A meleg tea illata, a
fények színessége még szívélyesebbé tették a már amúgy is
kedves fogadtatást.
Az alkalmat Vass Zoltán nyitotta meg, majd bemelegítésként
néhány játék következett. A résztvevők csapatokba voltak
osztva, így alkalmunk nyílt más településekről érkezőkkel is
beszélgetni. A játékot követte az éneklés. Mindössze két gitár
és a fiatalok éneke.
Ezután, Bacsó Benjámin, a Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió elnöke tartott előadást „Fiatalon Krisztusban”
címmel. Előadásában, három fő dologra tért ki. Az első, hogy Krisztus követésének milyen akadályai lehetnek. Ezt
az 1Kor.11:1 igeverssel támasztotta alá. A második dolog, melyre kitért, az maga Krisztus követése. Ezen belül is
három csoportra osztotta a témát, a hamis hiedelmekre, hogy
fiatalon, mennyire függünk az elismeréstől, hogy hányszor esünk
bele a teljesítménycsapdába. Isten igazságai is külön csoportba
voltak szedve, ezek pedig: a megigazítás, a megbékítés, a
kiengesztelés és az újjászületés. A fejlődési lépések csoportját,
pedig az Ef.6:10 és az Ef.5:15-16 igeversek alapján fogalmazta
meg. A harmadik fő dolog, a Krisztus követésének
következményeiről szólt. Kihangsúlyozta, hogy a hívő életben
lesznek harcok az életünkben, de milyen jó az, hogy ezeket nem
egyedül kell megvívnunk. Ide pedig, az Ef.4:20 igeverset hozta.
A lelki feltöltődést követte a testi táplálék, amely rengeteg meleg
szendvicset jelentett. Az étkezés közben jó volt, beszélgetni,
nevetni és újra együtt lenni.
A továbbiakban ismét a csapatjátékoké volt a főszerep. Ekkor már egy jóval oldottabb légkör uralkodott.
Végezetül hálásak vagyunk az újabb találkozás alkalmáért, az üzenetért, és reméljük, hogy a jövőben még sok ilyen
alkalmon vehetünk részt.
Gáspár Alíz
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Gasztronap Pilisen
Egy igazán különleges napot tarthattunk imaházunkban 2016. október 08-án.
Ujváriné Szabó Anikó lelkipásztornénk ötletéből alakult ki az a gondolat, hogy
rendezzünk egy olyan napot, amelyben étkezési kultúránk, szokásaink,
tapasztalataink kapnak főszerepet. Vendég szolgálattevőnk Szabó Mihály
Balázsné, Marika volt, aki a tiszafüredi gyülekezet tagja. Gyülekezetünkből ez
év nőnapján néhányan vendégszolgálaton lehettek Tiszafüreden, és az ott
látottak olyan különleges hatást váltottak ki a testvérnőkből, hogy úgy
gondolták meg kell osztani az itthonmaradotakkal az élményeket.
Szolgálattevőnk Illés próféta sareptai özvegy történetén keresztül világított rá
arra a lehetőségre, hogy a keveset is meg tudja áldani csodálatosan Urunk, és
ezen a területen is nagyon sok kiaknázatlan lehetőségünk van.
Testvérnőnk elmesélte, hogy gyermekkorában szegénységben élt testvéreivel.
Édesanyja sokszor magukra hagyta őket és emiatt neki kellett gondoskodnia a
kisebbekről. Egy este, amikor már csak egyetlen kenyérvég jutott hármuknak
vacsorára egy szomszéd hatalmas tál étellel kopogtatott hozzájuk és
gondoskodott róla, hogy ne éhezzenek. Megható volt hallani, hogy miken
mentek keresztül és testvérnőnk
emiatt is úgy éli a mai napig életét,
hogy mindent megbecsül és
hasznosít, amivel a természet megáldja őt!
Különféle magokról, és olyan termésekről hallhattunk, amire eddig nem
is gondoltunk, illetve, ha ismertük is, nem használtuk őket.
Sokféle étkezési és életvezetési tanácsot kaphattunk ezen a napon,
mindezt igei alapokra helyezve, az előadás színes stílusa és módja pedig
még a múló időt is feledtette velünk.
Alkalmunkon nemcsak nőtestvérek vettek részt, nagy öröm volt
számunkra, hogy üdítő kivételként néhány férfitestvér is eljött, köztük
Fakó István, aki különleges paprikakészítményeivel vendégelt és
ajándékozott meg bennünket.
Napunk szeretetvendégséggel zárult, ahol az „étrend” nem a megszokott
szendvicsből és süteményből állt, hanem pl. répatortából, aszalt
gyümölcsökből, magvakból, de megfért emellett Pilis nevezetessége az úgynevezett „kapusznyíka” is. Kiderült, hogy
gyülekezetünkben már többen is követik Marika életfelfogását és a saját készítésű-tartósítású terményeket is
megkóstolhattuk. Mindezt jó kedvvel és jó étvággyal fogyasztva arra az elhatározásra jutottunk, hogy folytatni kell
ezeket az alkalmakat ahol nagyon sokat gazdagodtunk testi és lelki értelemben is.
Szilágyi Józsefné

Búcsúztunk Taskó András testvértől
Temetése: 2016.08.25. 2Tim 4,1-2. 6-8
Az emberi élet a legdrágább kincs, amit Isten teremtett. Annyira értékes,
hogy mi is tíz körömmel ragaszkodunk hozzá. Készek vagyunk harcolni érte,
idegenekkel, egymással, az élet minden küzdelmét vállaljuk. Még Istennel is
szembe fordulunk. Egyedül magunkénak akarjuk az életünket. Pedig az csak
Isten oltalmazó, áldó és irgalmas kezében lesz virágzó és termő fává,
szőlővé. Taskó András testvérünk nem hátrált meg az élet küzdelmeiben,
végig kitartóan küzdött. Saját lázadó, Istennel szembeforduló lényét győzte
le, ekkor kezdődhetett számára a Krisztusba vetett hit nemes harca. Krisztust
akarta szolgálni teljes állhatatossággal, nem hátrált meg, özvegység,
betegség, bajok miatt sem. Örömet, vígaszt Isten hűsége, kegyelmes szeretete adott neki. ezzel a hittel harcolta meg
az élet utolsó nagy harcát. Győzelmet Krisztus adhatott neki!
Taskó András, 87 éves volt. Tápióbicskén született. Tápiószentmártonban éltek. 4 éves volt, amikor édesanyja
meghalt. Első feleségével 48 évig éltek házasságban. Második felesége Erzsébet, felesége haláláig, tíz évig éltek
együtt. A gyülekezet elöljárója volt. Az imaház építésén fáradozott sokat. Egy öccse és három húga volt.
Lánya, Etelka. Két unokája és három dédunokája búcsúztak tőle.
Rokonságába tartozott gyülekezetünkből Melján János és Széllné Melján Erzsébet.
Ujvári Ferenc
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Tamáska Gyula:
JÉZUS ÉRTED SZÜLETETT
Betlehemi csendes este,
angyalének hirdeti,
Földi embert-szent Fiáért
Isten nagyon szereti.
Egy új csillag, pásztor beszéd,
nekem, neked üzenet,
Örüljön ma gyermek- szíved, Jézus
Krisztus született!
Karácsonyi csendes este,
érzem Isten nagy kegyét,
Leborulva, gyermek módra,
áldom Uram szent nevét.
Új világot, szeretetét hozta Jézus énnekem,
Így én ezt a szeretetet mindenkinek
hirdetem.

Ünnepi istentiszteleti alkalmak:
Dátum
December 25:

Albertirsa Pilis Alkalom
9:30

9:30 Imaóra

Karácsonyi csendes este,
Üdvözítő üzeni,
Őelőtte nincsen titok.
Minden vágyad ismeri.
Zörget nálad, reád is vár…
Add néki ma szívedet.
S ne felejtsd el – Betlehemben
Jézus érted született.
ÁMEN

10:00 10:00 Istentisztelet
17:00 15:00 Istentisztelet
December 26:

10:00 10:00 Istentisztelet

December 31:

17:00 18:00 Óévi Istentisztelet

Január 1:

9:30

Imaóra

10:00 10:00 Újévi Istentisztelet
17:00 15:00 Újévi Istentisztelet
Január 9 - 14:

18:00

Aliansz Imahét

Január 16 - 22:

18:00 18:00 Ökumenikus Imahét

A pontos dátumot és a helyszínt a hirdetésekben ismertetjük!

December 10-én Télapóváró családi délutánon
tizenhét kis gyermekkel énekeltünk,
verseltünk, és játszottunk együtt!
Reméljük, hogy jövőre még többen lehetünk!

Feliratkozás a Sáfár újság e-mailben való küldésére safarlap@gmail.com -on van lehetőség!
SÁFÁR – Az Albertirsai és a Pilisi Baptista Gyülekezet Lapja
Felelős kiadó:
Ujvári Ferenc lelkipásztor
Főszerkesztő:
Bánszki-Szilágyi Szilvia
Levélcím:
Baptista Gyülekezet, 2730 Albertirsa, Kolozsvári u.13.
Telefon:
0620/886-1734
Email:
safarlap@gmail.com

