Berci ajándéka
Az ünnep közeledik, ajándékot készítünk a hozzánk közel állóknak. Legyen értékes, hadd okozzon
örömet nekik.
Eszembe jutott egy régi történet, Berci barátomról - nevezzük így. Nem volt tehetős, munkanélküli volt,
betegségek is gyengítették. Naponta elment az imaház előtt, egyszer-másszor becsöngetett hozzám,
elbeszélgettünk vele. Aztán valamikor a
maga
cikornyázatlan
stílusában
elmondta, hogy hisz Istenben, és érdekli
őt, ahogyan mi baptisták élünk. Ezután
többször láttam az istentiszteleteken.
Egyik beszélgetésünk során rátért, hogy
szeretne bemerítkezni. Jeleztem neki,
hogy örülök az elhatározásának, de azért
erre fel kell készülni, mert ugye, ez
komoly döntés, ami egész életre szól.
Hát belekezdtünk a rákészülésbe.
Egyszer elmondta, hogy megromlott a
házassága, felesége el akarja hagyni,
egyik gyermeke is ellene fordult, pedig
még ő gondoskodik róla.

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen
karácsony.
Szilágyi Domokos

Egészen addig jutott a dolog, hogy már az elválás látszott
csak megoldásnak a családtagoknál.
Eltelt néhány hét, és megint eljött Berci barátom. Elmondta,
hogy megbékültek a családban mindannyian.
"Hallgattam, hogy a megbocsátásról prédikáltál, aztán
végiggondoltam a helyzetet. Ha az Úr megbocsátott nekem,
akkor én is megbocsátok a feleségemnek, gyermekemnek és
újat kezdünk együtt." Még jó, hogy ültem, majd elájultam,
hogy valaki szó szerint veszi a hirdetett igét. Ilyet még a
komoly hívő testvéreknél sem tapasztaltam, amit Berci
barátom megtett!
Aztán bemerítkezett, hűséges volt az Úrhoz, a gyülekezethez,
szerette családját. A szolgálat azután másfelé vitt bennünket.
Később hallottam róla, hogy súlyos beteg lett. Akkor is
szerető Urára bízta életét, nem zúgolódott, úgy ment el Hozzá
a földi létből.Ezen a karácsonyon most így jutott eszembe ez
a barátom. Ajándékot adott sokaknak puszta hivőségéből,
ahogyan Ő Krisztustól vette.
Kövessük példáját, legyünk ajándék egymásnak, másoknak,
ahogyan Krisztus nekünk!
Ujvári Ferenc
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Havas tájon, fehéren hóval gazdagon megrakott fenyőerdők mellett haladt el az autópálya, gyorsan hagytuk ott
Budapestet. Albertirsára igyekeztünk, ahol felnőttem, ahol a baptista gyülekezet szinte a második családom volt.
Az elmúlt években a kispesti Baptista Gyülekezettel kölcsönösen látogatást tettünk egymás gyülekezetében. Ujvári
Ferenc és Anikó kedves meghívására most egy családias találkozóra érkeztünk 2018. december 16-án, vasárnap
délutánra, ahol először a bemerítésének évfordulókat ünneplő testvérekkel találkoztunk.
Czibula Zoltán gyülekezetvezető fogadott minket és a
terített asztal mellett indult a beszélgetés. Búzás
Mihályné Czermann Lídia néni 86 évesen idézte vissza a
70 évvel azelőtti megtérését és azt is elmesélte, hogy a
családtagjai hogyan csatlakoztak a gyülekezethez. Szinte
magunk előtt láttuk, ahogyan a Viola utcában lakó hívő
családok egymást megvárva, együtt mentek imaházba.
Pálinkás Pál 60 éve döntött az Úr Jézus mellett.
Megrendítő volt hallgatni, hogy a II. világháború idején
pólyás babaként is hogyan mentette meg őt Isten egy
légitámadás után, és azóta is hányszor tapasztalta meg,
hogy Istennek terve van az életével és családjával.
Rákosi Márta 40 évvel ezelőtt, Hadad-Nádasdon
merítkezett be. Ekkoriban Szér településen, Erdélyben élt
a családjával, és vasárnaponként 3x is mentek imaházba. Sokat olvasta a Zsoltárokat, és ebből merített erőt Márta
sokszor életnehézségei között, mindamellett nagyon hálás a családjáért, gyermekeiért és unokáiért.
Szabó Szabolcs 20 éves hívő életre tekinthet vissza, Szatmárnémetiben keresztelkedett. Ő is nagyon hálás azért,
hogy Isten vele volt, feleségével szép családjuk van és a másik évfordulójuk, hogy 10 éve költöztek Albertirsára.
Melján Jánosné Szeréna 55 évvel ezelőtt Orgoványon döntött és merítkezett be.
A délután 5 órakor kezdődő istentiszteleten örömmel láttuk a gyülekezet többi tagját is, a fiatal családokat,
gyermekeikkel. A Mészáros család, családunk szolgálatában a négy adventi vasárnap és a vasárnaponként
meggyújtandó gyertyák üzenetét mondtuk el gyermekeink – Lidi, Kristóf, Eliza segítségével. Ők Szekeres Ágnes
és Vermes Péter Ivánné Ria református hittan
tanárok tanításából tanulták az üzenetet. A négy
eljövetel: 1. Amikor az Úr Jézus megszületett a
Földre. 2.: Amikor a mi szívünkben is
megszülethet az Úr Jézus, a megtérés. 3.: Amikor
halálunkkor, utunk végén Jézus vár. 4. Amikor az
Úr Jézus újra visszajön, ezt várjuk. Lidi ennek
alapján arra is rájött, hogy az „Adventi hírnök,
friss fenyőág” kezdetű ének 4 versszaka is az Úr
Jézus négy eljövetelének gondolatára épül, el is
énekeltük a gyülekezettel együtt ezt az adventi
éneket.
Kedves férjem, dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
a 2 Péter 1:12-21. versek alapján tartotta
igehirdetését, melyből pár gondolatot idézek. „Adventi várakozásunk, folyamatos reménységünk abból fakadhat,
hogy az életünk értelme Istenben található meg: „egy megmarad, amit Jézusért tettünk”. Hálát adtunk-e azért, hogy
ha minden inog is körülöttünk, Jézusban megváltásunk lett, biztos sziklára állította a lábunkat.
Péter apostol otthagyta a halászhálót. Karrier az, hogy egy életet le kell tölteni a munkapad mellett? Mi már más
hálóval dolgozunk, internettel talán, rabszolgái leszünk-e a hálónak, a netnek? Jézus azt mondta Péter apostolnak
is, hogy ’Hagyd ott a hálót, állj fel, és kövess engem’. Péternek nagy nehézségei voltak, még Jézus tagadásáig is
eljutott, de Jézus helyreállította. Minket is hív Isten, minket is kiválasztott, ha nem is érezzük magunkat
alkalmasnak a szolgálatra. A bűnbánat könnyei jelentik az igazi „bemerítkezést”, igazi életváltozásra van szükség,
igazi találkozásra az Úr Jézussal. A szokás, bármelyik felekezet szertartása nem fog minket megtartani. Péter
apostol idős korában írta levelét: ’nem kitalált mesék által lettetek hívőkké’.

SÁFÁR

3

December

Péter ott volt az Úr Jézussal és látta és hallotta Őt, végig követte az életét. Az Úr Jézus tanításáról írt, amely igék
az életet jelentik annak, aki hisz benne.”A bemerítkezésüket jubilálók is gazdagították bizonyságtételeikkel,
énekeikkel a délutánt. Ujvári Ferenc lelkipásztor és Czibula Zoltán gyülekezetvezető virággal köszöntötte őket,
Fakó István hálával imádkozott értük.
Az énekkar lelkes és szép énekeivel már a gyülekezet is együtt énekelt: „Eljön az Úr, nagyon hamar. Várd Őt
híven, éjjel nappal.”
Az ige üzenetével, a bizonyságtételekkel, énekekkel feltöltekezve, a gyülekezet tagjainak kedvességével,
szeretetével, nagy mosolyaival és kedves kézfogásaival, ölelésével kísérve indultunk haza. A hideg téli éjszakában
ez a melegség kísért minket, amely azóta is tart. Még maradtunk volna, de várt másnap az iskola, a munkahely.
Most örömmel írtam ezt a beszámolót is, Bánszki-Szilágyi Szilvia, a Sáfár újság szerkesztője kérésére. Nagyon
hálás vagyok Szilviért és hogy a gyülekezeti újság is működik, mivel évekkel ezelőtt én is olyan örömmel
szerkesztettem Bánszki Jutkával és Jánossal. Adventben meg kellett emlékeznünk az előre ment gyülekezeti
tagokról, férjem első feleségéről Tóka Gyöngyvérről, akit már 15 évvel ezelőtt hívott haza az Úr. Süvegesné Jutka
néniről, Czibula István testvérről, Tenkely Gyöngyikéről, Nagymamámról, aki 7 éve ment el. Sokat köszönhetek
a gyülekezetnek, és mindig emlékezni fogok rájuk.
Az albertirsai Baptista Gyülekezet imaháza egy dombra épült és mint világító lámpás, most is hirdeti, Istenhez
lehet jönni és a templom egy találkozási Istennel, barátokkal, testvérekkel. Ott az ige üzenete hallható. Áldást
kívánunk erre a csodálatos szolgálatra, mind a gyülekezet minden egyes tagjára, elöljáróira és lelkipásztorára!
Kívánunk áldott, boldog karácsonyt, és az új évre sok áldást és továbbra is sok szeretettel és imádsággal
gondolunk rátok!
Dr.Mészáros Kálmánné Dr Seres Leila
„Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.” Zsoltárok 40:2
Szeretném ezt az írást egy kérdéssel kezdeni. Testvér Te VÁROD az Urat???
Azt mondjuk néha közhelyesen, adventben élünk és nemcsak most
így év vége felé, hanem egész évben adventben kell élni. De mikor
úgy igazán kezedet a szívedre teszed el tudod-e mondani, amit a
zsoltáros ír? "Várva vártam az Urat". Talán mikor nehézségbe kerül
életünk felkiáltunk az Úrhoz,
de amikor jól mennek a dolgok eltudod e mondani, hogy "várva
vártam az Urat" vagy azt gondolod, várj még Uram most olyan jó,
hagyd, hogy élvezzem kicsit. Adventet élünk, amikor lenne lehetőség
elcsendesedni, gondolkodni, számot vetni és készülni az Úrral való
találkozásra, illetve a karácsonyra.
Amikor igazán lenne lehetőség erre, pont akkor a legzajosabb az
életünk. A munkahelyen év végi zárások, felhajtás a karácsonyra
készülésben...
Nálunk is a családban így az év vége felé besűrűsödtek a dolgok,
mivel a házon próbáltuk befejezni azokat a dolgokat, amiket eddig
nem sikerült. Pedig ezt már régen terveztük, de nem tudtuk
kivitelezni. Így is nehéz volt mestereket találni, de Isten lehajolt
hozzánk, meghallgatott és éreztük, hogy lépésről lépésre vezet. Úgy
az anyagi dolgokban, mint a munkák kivitelezésében. A fenti igevers
a 40. zsoltárból egy hálaadó ének, Istenünk felé.
Visszatekintve és lassan lezárva a 2018-as évet elmondhatom, hogy
az Úr sokszor lehajolt hozzám, hozzánk és meghallgatta kiáltásunkat
úgy egyéni, mint gyülekezeti szinten. Haladva a zsoltár igeversei között olvashatjuk "kiemelt a pusztulásból,
sziklára állította lábamat".
"Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét" csupa olyan dolog, amit mind megtapasztalunk minden nap,
ha az Úrral járunk. "Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát" "nincs hozzá fogható".
"Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni" Adventben vagyunk, várjuk az Urat!
Kérdezem, hogyne várnám vissza azt, aki értem mindent odaadott, értem kész volt Fiát adni és Fiában
megbékülhettem Istennel. Ő ennél jobban már nem tud szeretni, mint, ahogy már most is szeret.
Kívánom, hogy életünket töltse be a tiszta, hamisítatlan várakozás Megváltónk iránt, aki jön és nemsokára
megérkezik.
Áldott várakozást és Áldott Karácsonyi Ünnepet kívánok a testvéreknek magam és családom nevében!
Zeffer Norbert
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Adventi várakozás
Megmondom őszintén, én az adventre és karácsonyra készülést már
szeptemberben elkezdtem nemcsak gondolatban, hanem amikor időm
engedte akkor boltról boltra jártam, nézegettem a lehetséges “ünnepi”
dekorációkat, weboldalakat. Interneten több ötlettel találkoztam, de a
valóságban meg kellett várni még 1-2 alkalmat, névnapot, ami
“lemegy”, mert csak ezek után kerültek ki a polcra azok az igazi
karácsonyi dolgok. Amikor összeállt a fejemben egy kép, hogy mit is
szeretnék, milyen színvilág tetszene, egy kicsit megnyugodtam,
hátradőltem és kezdtem kidolgozni az apró részleteket. Többektől
kaptam segítséget, ami külön öröm volt számomra, hogy valóban
sikerült megvalósítani azt, amit elképzeltem.
Egy igevers jött elém, amit többször elolvastam, és ha rá gondoltam
átjárta a szívemet és békességgel töltött el:
„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az
ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős
Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ézs. 9:6)
Tudtam, hogy ezt az igeverset meg kell osszam, bár a gyülekezetünkben
is többen vagy szinte mindannyian ismerjük ezt az igeverset, számos
dolog rejtőzik ebben a kis szakaszban, amit, ha többször olvasunk
mindig kaphatunk belőle új üzenetet. Ezért is tettük ki imaházunk falára
ezt a kis részt, hogy aki belép az ajtón vagy elmegy a fal mellett, elolvassa. Hisz van egy élő Istenünk, aki legyőzte
a gonoszt, aki vigasztal, gondoskodik rólunk, szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, aki az orvosok orvosa, aki ha
kell megdorgál, de meg is erősít és békességet ad. Ezt a gyermeket várjuk, aki lehozta a világra az Isteni szeretetet,
ami megváltoztatta életünket. A dekorációval nagyjából elkészültem, de ha ki is maradt valami, nem számít, mert
nem a tárgyak nagyságától, szépségétől függ az ünnep, adventi várakozásom, hanem tudok-e békekövet lenni,
tudok-e közel maradni Isten szeretetéhez, tudok-e ezzel a szeretettel őszintén, magamról lemondva másoknak is
szolgálni? Áldott ünnepeket és békés új esztendőt kívánok mindenkinek.
Kovácsné Dobai Edit
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Két hete kaptam meg a munkahelyemen az egyéni munkaköri leírásomat.
Szépen megfogalmazták benne mi a teendőm. Elég sok dologra kitértek. A teendőm, hogy elfogadom,
egyetértésem jeléül aláírom, vagy vitatom, és esetleg megköszönik a munkámat és a munkahelyemről egyenes út
vezet a munkanélküliségbe.
Ahogy hazavittem az aláírt példányt, letettem és elgondolkoztam, hogy pontosan mit várnak el tőlem. Eszembe
jutott, mint keresztyén ember tudom-e mi a teendőm a társadalomban, munkahelyen, családban. Vajon forgatome a munkaköri leírásomat, ami Isten igéje a Biblia. Vajon tudom, mit vár el tőlem a Mindenség Ura, lelkem
Megváltója. Hiszen az minden helyzetben ad eligazítást, tanácsot, bátorítást. Mert, ha valaki nem táplálja lelkét az
igéből áradó igazságokkal, akkor lelkileg elfásul, és közömbössé válik. Olyan jó gyakorolni, amit Dávid király is
tett „vizsgálj meg Uram” Őszintén odajönni és kérni, hogy állítson helyre, tisztítson meg.
Végig gondoltam, hogy megtartom-e, amit olvasok, amit megismertem a Bibliából?
Most az adventi várakozásban annyira felpörög az életünk, munkahelyi teendők, otthoni feladatok. Sokszor nagyon
fáradtan ülünk le este. Vajon hogyan pihenek, mit érzek pihenésnek? Sokszor én is, és valószínű mások is leülünk
a puha fotelbe, majd elővesszük a TV távirányítóját, ezt gondoljuk kikapcsolódásnak, pihenésnek. A felpörgött
agyunkat még terheljük fölösleges információkkal. Úgy érzem és ebben én sem vagyok kivétel, tanulnunk kell,
megtalálni a kikapcsoló gombot. Ez nem könnyű, elcsendesedni, elővenni a munkaköri leírást, a Bibliát, és
önvizsgálatot tartva szembenézni a hiányosságainkkal. Vajon, hogy készülök Krisztus visszajövetelére, ha az éjjel
jönne el, milyen munkába találna, mennyire készen várom Őt, vagy késleltetni szeretném?
A választ a kérdésre meg kell adnom, te mit válaszolnál?
Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg, megállsz-e? Elcsendesedsz-e? Készen várod Őt?
Nem könnyű a várakozás, ha több percet kell várni egy közlekedési eszközre, már nyugtalanok, zaklatottak
vagyunk. Eszembe jutott egy kedves ének „Ó de remeg a szívem, vajon Jézus Mesterem, hogy lesz vélem
megelégedve”
Gondoljuk ezt át együtt, csendesedjünk el és kezdjük el, vagy folytassuk a munkaköri leírásunkat, Isten igéjének
olvasását. Hagyjunk időt arra, hogy Ő szóljon hozzánk, hogy szívünkre beszéljen, megvigasztaljon, bátorítson.
Kívánok minden kedves testvéremnek tartalmas pihenést, győzelmes életet, és az adventi várakozásban kitartást.
Készen várjuk Megváltónkat!
Váradi Barna

2018.10.28. Süveges Réka bemutatója
Az Istentisztelet Ujvári Ferenc imádságával kezdődött, majd a közös ének alatt az immáron ötfős nagycsalád
elfoglalta helyét a gyülekezet előtt. Lelkipásztorunk felolvasta a
128. Zsoltárt „Boldog mindenki, aki az Urat féli és az Ő útjain
jár” majd azzal a kérdéssel fordult az ünnepelt család és az egész
gyülekezet felé, hogy miért vállalunk gyermeket, gyermekeket?
Nem csak azért mert ajándék, hanem mert áldás van rajta. Isten
áldása van benne, öröm van benne, vidámság, növekedés, Isten
közelsége, élet van benne. Mikor vállalunk gyermeket?
Életkorunk szerint, amikor az anyagi körülményeink ideálisak,
karrierünk megengedi? Nem! Amikor Isten kész ajándékozni
nekünk akkor mi áldást vállalunk. Vállaljuk az életet, mert
örömet kapunk és vállaljuk, mert tovább is adhatjuk ezt az
örömet családunk, gyülekezetünk, országunk épülésére és
javára.
A bevezető gondolatok zárása az apuka és a lelkipásztor hálaadó
imádságával és az énekkar áldáskérő énekével zárult.
A köszöntések sorát a gyermek bibliakörösök folytatták versel
és énekléssel, majd a gyülekezet női körének nevében Szabó
Magdolna a Zsoltárok könyve 37. 25. igeverset olvasta fel a
következő gondolatokkal kiegészítve. Szülőként az a vágyunk, hogy a gyermekeink lelkileg, szellemileg,
anyagilag kiegyensúlyozottan nőjenek fel és majd felnőttként a saját családjukban is ekképpen tudjanak tovább
élni. Hogy ez valóra váljon nekünk követnünk kell az ige tanítását. Az énekkar nevében Taligásné Rákosi Márti a
127. Zsoltárral köszöntötte a családot.
Áldást kívánunk Rékával kibővült család életére!
Bánszki Péter
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2018. október 27-én került megrendezésre a XVI. Tessedik Kórusfesztivál az alberti Evangélikus Templomban.
Az alkalmon Túri Krisztina evangélikus lelkész és Major Judit alpolgármester asszony köszöntő szavai után
felléptek a Campanello Gyermekkórus, a Campanella Nőikar, a Daloskör és a Baptista Énekkar. Énekkarunk
rendszeres résztvevője a kórusfesztiválnak, melyen nagy örömmel dicsőítettük énekeinkkel Urunkat. Mind a négy
karnagyunk egy-egy éneket vezényelt, gazdagítva ezzel az alkalom sokszínűségét. A fesztivál vendég kórusa a
Felvidékről (Szlovákia) érkező Peredi Nőikar volt, mely igen színvonalas műsorával emelte az est fényét.

Jótékonysági koncert az albertirsai rászoruló gyermekek javára
2018. november 30-án, az első adventi gyertyagyújtás estéjén gyülekezetünk szervezésében került megrendezésre
immáron 18. alkalommal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját támogató jótékonysági koncert,
melyet városunk életében már egy hagyományteremtő adventi, karácsonyi hangulatot idéző rendezvénynek
tekinthetünk. Mint megszokhattuk, ezúttal is a Móra Ferenc Művelődési Ház adott helyet ennek az eseménynek.
Örömmel és hálával tapasztaltuk, hogy ezúttal szinte teljesen megtöltötte a nézőteret a résztvevők és a hallgatók
sokasága.
Varga Sándor plébániai kormányzó igei gondolatok kíséretében gyújtotta
meg az első adventi gyertyát. Elmondta, hogy adventkor a befogadás
ünnepére készülünk. Befogadni az Isten szeretetét - ez csak úgy
lehetséges, ha egymás szeretetét fogadjuk be. Legyünk nyitottak arra,
hogy befogadjuk egymást. A szent család is kereste a helyet, ahol világra
jöhet a Megváltó. Ők is várták, hogy valahol befogadják őket, hogy helyet
kapjon a világ legnagyobb szeretete. Bennünk is az a vágy kell legyen az
adventi időszakban, hogy akarjuk egymást befogadni. Ne azt nézzük, hogy
ki milyen, hanem arra tekintsünk, hogy emberek vagyunk, mert Isten
ebben vált velünk eggyé: emberré lett. Ezzel adott példát nekünk, hogy
emberséggel forduljunk egymás felé, egymáson keresztül fogadjuk be
Isten végtelen szeretetét. Legyünk készek, hogy ez a szeretet
megérkezhessen a szívünkbe.
Ujvári Ferenc baptista lelkipásztor a következő gondolatokat osztotta meg
a jelenlévőkkel: karácsony az az öröm, amit a szívünkben élünk át. Erre
az estére azzal a szándékkal jöttünk el, hogy befogadunk valakit, akinek
kevesebb jutott ebből az örömből. Befogadjuk egymást, kezet rázunk,
egymásra mosolygunk, így az örömünk sokszorozódik. Karácsony üzenete, hogy az élő Isten nem rideg és
érzéketlen, hanem a gyermekké lett Krisztus Jézusban azt üzeni: befogadlak benneteket a szívembe.
Fazekas László polgármester úr köszöntőjét követően egyházi és civil énekkarok előadását élvezhettük:
Campanella, Campanello, Irsai Református Egyházközség Kórusa, Baptista Gyülekezet Énekkara, Daloskör, Retró
Kör, KÖSZ Zenekar, valamint a néptáncoló Örökifjú Nyugdíjasok Baráti Köre. Az est meglepetés vendége
Prazsák László - dalszerző előadó, a hazai keresztény könnyűzene kiemelkedő alakja – dicsőítő énekekkel és igei
gondolatokkal szólongatta a jelenlevők szívét-lelkét. Megosztotta saját történetét: bár édesanyja baptista hívő volt,
ő ateistaként élt 19 éves koráig. Érdekes módon egyszer az
egyik hitetlen barátja olvasott neki egy bibliai igét: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet, …” (János 14:6a), amely
nagyon szíven ütötte őt és hirtelen az ateizmusa összetört.
Fél év elteltével a kezébe került egy kis füzet, amelyben a
szerző leírta, hogyan lehet újjászületni. Akkor éppen katona
volt, letette a géppisztolyát az őrbódé sarkába, nagyon
őszintén imádkozni kezdett, és megszületett a szívében
Jézus. Az élete teljesen megváltozott, Isten örömöt és békét
adott, melyet mindenkinek meg akar adni. Azt kívánta a
hallgatóság számára, hogy sokan átélhessék az újjászületés
csodáját és igazi karácsonyuk lehessen.
Az est végén a családsegítő szolgálat képviselői hálás
szívvel számolták meg a beérkezett adományokat, s már
biztossá vált, hogy jónéhány család számára sikerülhet szebbé tenni az idei karácsonyi ünnepet. Minden kedves
résztvevőnek köszönjük, hogy jelenlétével, szolgálatával hozzájárult, hogy segíthessünk Albertirsa város lakóinak
boldogabb ünneplését!
Szabó Szabolcs
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A feladatunk csoportvezetőként az volt,
hogy a samáriai asszony történetét két
szemszögből megvizsgáljuk. Az egyik
egy rosszindulatú szomszéd asszony, a
másik szemszögből a jóindulatú
barátnő oldaláról! Erről kellet egy
beszélgetést megírni.
Képzeld el:
Ismered a szomszédasszonyomat? A
Sa-Máriát?
Legújabban délben jár el a kúthoz a
vízért. Épp a legmelegebb időben, nem
tartod ezt különösnek? Márt megint
különcködik.... Nem lehet látni akkor,
amikor
mi
is
megyünk
délutánonként,....mintha titkolna vagy
szégyellne valamit,....
Soha nem azt és úgy csinálja, amit mi,
de hát mit vársz egy olyantól, akinek öt férje volt és most is azzal a férfival el csak úgy.
Vajon mit tett, hogy azzal bünteti az Isten, hogy öt férjet elvett tőle és most a hatodikkal él együtt?
Tegnap is látom, hogy 11 körül lemegy a kúthoz, mi akkor épp ott voltunk, mert akkor jöttünk haza a férjemmel,
és megálltunk a kútnál, hogy a tevéink igyanak. Már ott volt egy férfi, akivel beszélgetni láttam, és hallottam.
Szerintem a hetedik férfire hajt, nem fér a bőrében, újabb kalandot keres, még ez sem számít, - és zárójelben
jegyzem meg, hogy a férfiről messziről látszott, hogy zsidó. De őt ez nem érdekelte, szóba elegyedett vele, vizet
kért és Mária adott is neki inni. De ezt a zsidó férfit is megsüthette a nap, mert magát Jézus Krisztusnak nevezte
és elkezdtek beszélgetni valami vízről, amiből, ha iszik, sosem szomjazik meg. Szóval veszélyesnek tartottam ott
maradni mivel nagy volt a meleg, össze-vissza beszéltek, de furdal a kíváncsiság, úgyhogy átmegyek délután,
beszélek vele, mert ez a Jézus nevű férfi, mindent tudott Máriáról, azt is hogy hány férje volt, így hát ezt muszáj
kiderítenem, arról nem beszélve, hogy volt még vele néhány jóvágású férfi.
Képzeld el, mi történ!
Van a szomszédasszonyom a Sa-Mária, tudod, akit mindenki megvet a múltja miatt, pedig állandóan próbálkozik,
hogy mindenkinek megfeleljen, mégis bármit tesz, elítélik szegényt és már ott tartunk, hogy délben jár le a kútra
vízért, hogy ne legyen az embereknek céltáblája. Milyen sors lehet ez? Milyen rossz neki, hogy ilyen
megkülönböztetett élethelyzetben kell élnie közöttünk, pedig a törvényeinket ismeri és ugyanazt az Istent imádja,
mint mi, ez biztos.
Tegnap is látom, hogy 11 körül lemegy a kúthoz, mi akkor épp ott voltunk, mert akkor jöttünk haza a férjemmel,
és megálltunk a kútnál, hogy a tevéink igyanak. Már ott volt egy férfi, akivel beszélgetni láttam, és hallottam. Ez
a férfi vizet kért tőle, Mária meglepődött, de adott neki. Tudod mi a legmegdöbbentőbb? Hogy ez a férfi zsidó
volt. És ülsz? Ha nem akkor ülj le, mert ami utólag kiderült, Ő volt maga Jézus Krisztus, Isten Fia.
Gondolj bele, az a nő, aki öt férfit túlélt és most a hatodikkal csak élettársi kapcsolatban van… mégis rajta keresztül
üzen Isten Fia nekünk. Ő általa megnyílt a szemünk és megláthatjuk Jézus Krisztust és megismerhetjük az
igazságot. Ez az asszony nem tartotta magában, hanem mindenkinek elmondta. Neki köszönhetjük, hogy még 2
napig itt maradt!
Dobai Dénes

Jézus megszületése bennem
„Akiket ismét fájdalommal szülök, amíg ki nem ábrázolódik bennetek Krisztus.” (Gal 4,19)
Mint ahogyan a történelembe kívülről lépett be Jézus, az én életembe is kívülről kell bejönnie. Megengedtem-e,
hogy személyes emberi életem Isten Fia számára „Betlehemmé” legyen? Nem léphetek be Isten királyságába, amíg
felülről meg nem születtem – a természetes szüléshez nem hasonlítható módon. „Szükséges néktek újonnan
születnetek!” (Jn 3,7) Nem parancs ez, hanem alapvető tény. Az újjászületésre az jellemző, hogy olyan tökéletesen
átengedem magam Istennek, hogy Krisztus kiformálódik bennem. Mihelyt pedig Ő kiábrázolódik bennem, az Ő
lénye kezd munkálkodni általam. Isten megjelent testben – a megváltás ezt a mélységes csodát lehetővé tette neked
és nekem.
Oswald Chambers
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Minden alkalommal óriási élmény felfedeznünk egymásban Jézus Krisztus jellemvonásait, szeretetét, amikor
olyan testvérekkel találkozunk, akik a föld másik oldaláról látogatnak el hozzánk, vagy esetleg nekünk adódik
alkalmunk ilyen utazásra. Ez alkalommal gyülekezetünk lehetett a vendégfogadó oldalon, amikor is négy texasi
testvért láthattunk vendégül, és mutathattuk be nekik az életünket. Nagyon jól tudta a jó Atya, hogy kiket küldjön
hozzánk, hiszen elmondhatjuk, hogy a vendégek
és vendéglátók oldaláról egyaránt remekül
egymásra találtunk, karakterükben a vendégek
pontosan
azok
voltak,
akiknek
a
bizonyságtételére
nekünk,
fogadó
gyülekezetnek éppen szükségünk volt.
A vendégek: Bo Thomson, lelkipásztor, és
csapata, Bridgette Williamson, David Porter,
Shari Dahl, egy gyülekezetben szolgálnak
Texasban, és készek voltak nagyon rugalmasan
igazodni az általunk összeállított és igényelt
szolgálatokhoz. Hadiszállásuk a Tenkely család
által felkínált otthon volt, ahol kényelmesen és
picit függetlenül tudták szabadidejüket tölteni,
amiből nem sok jutott nekik. Ugyanis
érkezésüket követő vasárnap délelőtt már a pilisi
gyülekezet testvériségéhez csatlakoztak a
hálaadónapi istentisztelethez, ahol bizonyságtételeiket hallva, máris érzékeltük, őszinte istenfélő testvéreket
kaptunk ajándékba néhány napra. Délután Monorierdőn találkoztak a
maroknyi kis gyülekezet tagjaival, akik őszinte örömmel hallgatták az
igehirdetést és a bizonyságtételeket.
Hétfőn ismét a monorierdei missziós állomás által szervezett
programokba
kapcsolódtak
be
testvéreink.
Kedden
a
gyülekezetünkben, Albertirsán hallgattuk bizonyságtételeiket,
énekeltünk velük együtt, és máris úgy éreztük, egy család vagyunk,
egy Atya gyermekei.
Szerdán, Nagykőrösön a gimnázium diákjaival találkoztak
vendégeink, délután pedig Cegléden volt alkalmuk egy kis
városnézésre, és az esti bibliaórán találkozni a ceglédi testvérekkel.
Csütörtök délelőtt az albertirsai polgármester, Fazekas László fogadta
őket, ahol átadták városuk (Mckinney) polgármesterének üdvözletét,
valamint ugyanúgy írott formában vihették azt településünk
polgármesterétől.
Ezt követően Gombára mentünk, ahol az
iskola rendezésében került sor a Fáy
napokra, s azon belül adódott lehetőségük a
gyerekekkel tölteni két órát. Majd a gombai
civilházban angol nyelvi beszélgetésben
folytatódott az érdeklődőkkel a találkozás.
Pénteken a Tessedik Sámuel Általános
Iskola meghívására két rendhagyó angol órát
is tartottak. Délután Pilisen a gyülekezet
udvarán főtt nagy bográcsban afféle igazi magyaros pörkölt, sok finomság mellett gazdag vendéglátást kínálva
testvéreinknek, mi pedig hol könnyezve, hol imádságra kulcsolt kézzel hallgattuk bizonyságtételeiket, ugyanis
annyira megrázó volt hallani, hogy nemcsak mi küzdünk betegséggel, bajjal, hanem Istenünk a körülményeinktől
függetlenül egyaránt akarata szerint formál bennünket akár Amerikában, akár Magyarországon élünk. A lényeg
egy, hogy ezekben a harcokban szilárdan álljunk hitünkben, a kimenekedést, megoldást mennyei Atyánktól várva.
Szombatra maradt, hogy egy kis városnézésre, egy kis „hungarikum” megtapasztalására Budapestre látogassanak
testvéreink.
Ismét vasárnapra és hálaadónapra virradtunk, ez már az utolsó napjuk volt közöttünk, ahol azért még örömmel
szolgáltak, és együttesen köszöntünk el tőlük, szívünkbe zárva őket, mint igazi testvéreinket Krisztusban.
Ujváriné Szabó Anikó
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Nagy örömben volt részünk október 5-én. Négy texasi testvér
érkezett gyülekezetünkbe, név szerint Bo Thompson, Shari Dahl,
Bridgette Williamson és David Porter.
Az alkalom közös énekléssel kezdődött, a texasiak angolul, a
helyi gyülekezet pedig magyarul. Olyan jó volt látni, hogy bár
különböző nyelven, de mégis egy szívvel és lélekkel tudtuk
dicsőíteni az Istent. Az éneklést követően, Bo pásztor egy nagyon
ismert igeverset olvasott fel a Bibliából a János ev. 3:16-ot.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Az igehirdetésének
az volt a fő mondanivalója, hogy már nem szerethet jobban az Isten
minket annál, mint amennyire már most is szeret. Mert ő a fiát adta
értünk, aki elhordozta a mi bűneinket és betegségeinket a keresztfán.
Meghalt értünk, hogy nekünk örök életünk legyen.
Az igehirdetést követően texasi testvéreink bizonyságtevését
hallhattuk. Az egyik testvérnő elmondta, hogy ittléte alatt kapta a
hírt, hogy a lányánál daganatos betegséget találtak. Ez nagyon
megrendített mindenkit. Az alkalmon résztvevőkkel közösen
imádkoztunk érte, hogy gyógyítsa meg őt Isten.
Egy másik testvér arról beszélt, hogy az emberek nem képesek a
megváltásra, arra csakis Isten képes. Ezek után közös vacsorázás és
beszélgetések következetek. Magyaros ételekkel és süteményekkel vendégeltük meg a texasiakat.
Nagyon áldásos este volt. Mindenki lelki és szellemi épülésére szolgált.
Vince Dávid

Emlékezés - ANTAL IBOLYA (1966-2018)
Antal Ibolya (leánykori nevén Zsigmond Ibolya) 1966. november 17-én
Nagyváradon született Zsigmond Károly és Végh Klára első gyermekeként.
Gyermekkorát Paptamásiban töltötte, majd 1984-ben édesapja korai halála után
édesanyja úgy döntött, hogy három kiskorú lányával Nagyváradra költözik. Itt
beleolvadt a nagyváradi első számú gyülekezet ifjúságába, ahol elfogadta az Úr
Jézust Megváltójának és 1985-ben Megyesi József lelkipásztor. által
bemerítkezett, fiatal életét oda szánva Urának. Hűséggel szolgált a roma
gyermek misszióban és a gyülekezet ének-zenekarában is.
1993. június 26-án az Isten és a gyülekezet színe előtt frigyre lépett Antal
Attilával, majd Tatabányára költöztek, ahol tovább szolgálta Urát, a helyi
gyülekezetben. 1997. december 5-én házasságukat az Úr egy fiúgyermekkel
áldotta meg, Benjáminnal. 1998. októberében a család Pilisre költözött, ahol
beépülve a gyülekezetbe Ibolya gyermekbibliakör tanítói szolgálatra kapott
megbízást, amit nagy szeretettel és odaszánással végzett.
Egészségi állapota miatt nem vállalhatott több gyermeket és mivel vágytak még egy gyermek után 2003
decemberében családjukba fogadták Gábort, akit szeretettel neveltek fel Benjáminnal együtt.
Tenkely Béla lelkipásztor szolgálati ideje alatt a gyermekeket és ifjúságot megszólító Avanna klubban is
tevékenykedett, ezt a feladatot is a tőle megszokott alázattal, szeretettel és hűséggel végezte.
Hosszú éveken keresztül mind több és összetettebb betegsége sem tudta megtörni Megváltójában vetett hitét,
hanem mind szorosabb kapcsolatra vágyott az Úr Jézussal. A családban, mint feleség és anya hűséggel és
szeretettel végezte feladatát, épp úgy a gyülekezetben és környezetében, őszinteséggel és alázatossággal élte meg
bizonyságtevő életét.
2018. november 03-án engedett a hívó szónak és az évtizedeken át betegségektől meggyötört testét itt hagyva,
visszaadta lelkét Teremtőjének. Családjában, gyülekezetében és környezetében óriási űrt hagyott maga után, amit
csak Isten tud betölteni. Pál apostollal együtt elmondhatta: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett az igazság koronája, amelyet meg ad nékem az Úr az igaz
Bíró ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is akik várva várják az ő megjelenését".
Temetése 2018. november 10-én történt, ahol nagy részvét mellett Ujvári Ferenc lelkipásztor és Szilágyi József
gyülekezetvezető szolgált. Emléke legyen örökké áldott.
Szilágyi József
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GYERMEKOLDAL KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK!
Színezz ki!
[Ragadja meg
az olvasó
figyelmét egy
érdekes
idézettel a

Aranymondás:
Abban nyilvánult meg Isten
irántunk való szeretete, hogy
egyszülött Fiát küldte el Isten
a világba, hogy éljünk őáltala.
1 János 4:9

A megfejtést
add oda a
bibliaköri
tanítódnak!
↓↓↓

oldalon.]

dokumentumból,
vagy használja ezt
a területet egy
lényeges pont
kiemelésére. A
szövegdobozt
húzással bárhová
helyezheti az
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Nagyon hasznos időnként megvizsgálni önmagunk, körülményeink, amolyan diagnosztikát készíteni. Ehhez
szántam segítségként egy kis listát gondolatébresztőnek az idei év zárásához, s az előttünk álló fényes 2019
kezdetéhez!
Hálaadás mindenért: Amikor először jártam baptista istentiszteleten, volt egy idős testvérnő, aki sírva adott hálát
a családjában átélt szenvedésről, pedig az még nem ért véget. Máig megmaradt, hogy nem csak a jót, de jó
néhányszor a rosszat is el kell venni. “mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti
javatokra.” 1Thessz 5:18
Tiszta kezeket emelek: Régebben, mikor áldották az Urat, kezüket kitárták az ég hatalmas Ura felé, de csak az,
aki fel tudott tekinteni. Bátorságot, józanságot kívánok mindannyiunknak, hogy elengedjünk veszteségeket,
kimondjunk bűnöket, amik sanyargatnak bennünket, s ha egyedül nem birkózol meg vele, lelj bizalmast
közösségünkben, aki segíthet.
Homokba kell írni: Szomorú, mikor képes minket, gyülekezeteinket megosztani a meg nem bocsájtás. Ha
megbocsájtottál bárkinek, akkor engedd el, ne hánytorgasd fel többé! “és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” Mt.6:12
Fogyasztói társadalom: Környezetünk folyamatos birtoklásba hajt bele, de legyünk józanok mire van ténylegesen
szükségünk, mit engedhetünk meg magunknak. Keressünk lehetőséget a felhalmozott kincsekből való
jótékonykodásra!
Vendégvárás: A körzet gyülekezetei általánosságban családiasak, barátságosak, de fokozhatjuk-e ezt?
Természetesen! Ahhoz, hogy így maradhasson, vagy fejlődhessünk, ebben lássunk vendégül olyanokat elsőként a
gyülekezetből, ismerőseink közül, netán a másik gyüliből, akiket nem ismerünk még igazán, vagy még nem voltak
nálunk.
Royal Rangers módra: A keresztyén cserkészek jelmondata, hogy: “"Légy készen! Készen minden időben!". Egy
ifis fiú mondta, hogy valójában nem nagy dolog bizonyságot tenni: nem becsmérelni akarta, hanem a veszteségre
utalt, hogy velünk semmi nem lesz, ha elutasításba futunk. Gyülekezeteink tömegevangelizációk során szerényen
növekednek, de az egyéni evangelizálás, több, mint hatékony! “Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten
fiainak megjelenését.” Rm.8:19
Felelősségvállalás: Ne vállaljunk olyat, amit nem tudunk teljesíteni, ha pedig vállaltuk, akkor Istenünk előtti
felelősséggel hajtsuk is végre. Velem többször előfordult, hogy ígértem, hogy majd imádkozom valaki kéréséért,
vállaltam újévi bibliaolvasási szokást, szolgálatot, de elmulasztottam végrehajtani. Nem arra serkentem
testvéreimet, hogy ne tegyünk inkább semmit, hanem bármi kicsit is vállalunk, azt végezzük el.
Gáspár Botond

Ekkor leszállt felhőben az ÚR. Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül
hívta az ÚR nevét. Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az
ÚR irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége
nagy! (2Móz 34, 5-6)
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December
Zsoltár karácsonyra
Uram, örül és vigad a szívem.
Dalok zendülnek benne rólad s hálaadó himnuszok,
hogy jászolban születtél.
Azon vigadozom, hogy jászolban születtél,
nem puha palotában.
Selyem és cifra bársony körül
lágy hódolattal nem fogta gyenge tested.
Értelmetlen szemekkel szelíd juhocskák lestek.
Szegénységben születtél és a szívtépő nyomorban.
Szegény, üres szívem azért merem én
mégis a színed elé vinni,
azért merem én hinni,
hogy lakhelyed lehet a szomorú és árva.
Az minden reménysége, hozsannás vigassága,
hogy jászolban születtél,
megváltó Istenem.
Azért zendülnek át téged dicsérő,
boldog énekek,
halk glóriák szegényes szívemen.
Túrmezei Erzsébet

December 8-án a Télapóváró délutánon. →
Majdnem 30 gyermek és szülei vártuk együtt a
Mikulást egy kis játszódélutánnal egybekötve. A
gyerekek verseltek, énekeltek és a kapott kis
csomagoknak nagyon örültek. Közös sütizéssel
zártuk az alkalmunkat!

Ünnepi alkalmaink:
- December 25:
9:30 Imaóra
10 órakor Istentisztelet
15 órakor Istentisztelet /Pilis
17 órakor Istentisztelet /A.Irsa
- December 26:
10 órakor Istentisztelet
- December 30
9:30 Imaóra
10 órakor Istentisztelet
- December 31
17 órakor Óévi istentisztelet
- Január 1
10 órakor Istentisztelet
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