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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 254. szám

Vizsgaidőszak közben
Egyetemistaként számomra a téli szünet, az ünnepek időszaka és az egész január
is nagyrészt felkészüléssel és számadással
telik, ez a másfél hónap a híres téli vizsgaidőszak. Úgy érzem, már a vége felé közeledem az egyetemi tanulmányaimnak, járatos lennék tehát a folytonos számonkérésekben, de igazából az ilyesmit nem lehet
megszokni – már csak a folyton változó
tananyag, újabb tantárgyak miatt sem. A
kihívásokkal járó stresszhelyzetekben mindig elgondolkozom azon, hogy mi a különbség egy hitetlen és egy hívő között abban, hogyan reagál, hogyan éli át a küzdelmek idejét, és eszerint nekem hogyan
kellene hozzáállnom. Aztán akarvaakaratlanul is párhuzamokra bukkanok a
diákélet és a hitélet harcai között.
Az évkezdő ifjúsági órán Koszorús
testvér arról tanított, mikor Jézus számon
kérte tanítványait, akik nem akartak emlékezni az ötezer és négyezer ember megvendégelésének a csodájára. Csodákból pedig
az én életem sincs híján, különösen, ha a
vizsgákról beszélünk. Azonban még, ha
vissza is emlékszem a korábbi dolgokra,
valahogy nehéz belőle bátorságot meríteni,
hiszen a mostani helyzet úgyis más. Ezért
aztán végül figyelek a múltra is de a jövőre
is.
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A jövőről mindig a reménység jut
eszembe. Többször bátorítottam már másokat ezzel az igével: „aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a
termésből” (1.Kor.9:10.). Aztán ott van a
Krisztus-követő ember reménysége, amire
el vagyunk hívva. Valóban, az egyik januári héten nagyon sokszor hozta Isten elém
azt a képet, hogy Jézus Krisztus már győzött. Ő befejezte a harcot ott a kereszten, a
harmadik napon pedig győzedelmesen feltámadt. Keresztyénként teljes bizalmunk
lehet Urunk győzelmében, tudva, hogy nem
nekünk kell legyőzni a Sátánt és a világot
(amire nem is lennénk képesek), hanem ezt
már Valaki megtette helyettünk. Ezt az
egész képet vettem át a vizsgahelyzetekre.
Isten már hitben megadta, hogy sikerüljenek a vizsgáim, csupán a győzelemig tartó
nehéz utat kell bejárnom, amivel azért
jócskán akadtak, akadnak problémáim.
Nagyon szeretem, amit csinálok, de be
kell vallanom, az utóbbi időben kezdtem
elveszíteni a motivációmat a felkészülésben
(különösen például, amikor azt kell megtanulnom pszichiátriából, hogy hívő létemre
milyen vallásos megalomán téveszmében
szenvedek). Hittem abban, hogy Jézus
Szentlelke velem van a tanulás során is és
segít benne, de közben észrevétlenül is átcsúsztam abban, hogy a saját teljesítményemben jobban higgyek. Arra alapoztam a
napjaimat, hogy ha sikerül eleget tanulnom,
akkor jó érzéssel fekhetem le, ha pedig
nem, akkor méltán érzem rosszul magamat.

Mivel eléggé maximalista vagyok, ezért aztán persze bármennyit is teljesítettem egy
nap, akkor is feszengve, bűntudattal és
bűnbánattal feküdtem le (nemhogy hálaadással, amire az ige hívja Isten gyermekét). Az egész életemen kezdett eluralkodni
ez a fajta hozzáállás, mígnem egy ilyen
nyomott állapotban tanulás helyett beültem
az imaházba egy vasárnap délelőtt.
Az egész predikació alatt azon rágódtam, hogy mennyire hűtlen vagyok mindazon, amit Isten rám bízott (tetézve, hogy
inkább az imaházba is elmegyek, csak hogy
tanulni ne kelljen), másra csak elvétve tudtam figyelni. Aztán az üzenet egy pontján
(János 9:3.) a Szent Szellem szólt hozzám.
Egy csapásra változott meg az egész kedvem, a hangulatom és a hozzáállásom.
Megértettem, hogy a harcban nem én vagyok a főszereplő, nem rólam szól ez az
egész. Isten nem azért jött, hogy segítsen
nekem kihozni magamból a legtöbbet, hogy
segítsen nekem uralkodni magamon még
jobban, hanem hogy ő uralkodjon rajtam.
Ahogy a vak ember is Isten dicsőségére
született vakon, Isten dicsőségére gyógyult
meg (tehát Isten a főszereplő), úgy van ez
velem és a vizsgáimmal is. Rájöttem, hogy
tanulhat az ember akármennyit, az nem
fogja őt átsegíteni a vizsgán (számos példával igazolta ezt később az Isten). Ideigóráig a képességeimmel esetleg sikereket
érhetek el, de ez végül nem sokat használ.
Gondolkodhatok úgy hívőként, hogy ha
több jó teszek, akkor Isten majd biztos jobban szeret (jó napomon szeret, rossz napomon nem annyira). De ha továbbra is a saját teljesítményemre alapozok, akkor mit is
ér Jézus munkája, és végül kié is lenne a
dicsőség (ki lenne a főszereplő)? Bár jól
tudom, hogy nem az üdvösségemet akarom
kiharcolni, mert azt már Valaki más kiharcolta, de magamtól a pályát sem fogom
megfutni. Milyen jó, hogy Valaki már megfutotta! Benne bízhatunk, és rá alapozhatunk. És milyen jó, hogy az élet minden területén az ő szabályai érvényesek, még ha
éppen a félelmetes vizsgaidőszakról van is

szó.
„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére
és beteljesítőjére”! (Zsidó levél 12:2.)
Megjegyzés: a cikkemmel senkit nem arra
bátorítok, hogy hagyjon fel a tanulással,
hanem arra, hogy az öröme ne a saját teljesítményéből fakadjon, hanem Jézus Krisztusból.
(Széll László)

Légy irgalmas Uram Jézus

Egy karácsony előtti történetet szeretnék megosztani a testvérekkel.
Csepelen történt. – Az egyik nagy
élelmiszerüzletből jöttem ki. Vásárlás után
toltam ki a bevásárló kocsit.
Ekkor egy fiatalember odajött hozzám.
Körülbelül ezt mondta: Nézzen rám! Én
nem kéregetek, én kérni szeretnék! – Láttam a tekintetét, a külső megjelenését, és
elmondtam neki, látszik magán, kedves fiatalember, hogy jó érzésű, de sajnos rászoruló. A fiatalembernek jólesett ezt szóban is
elmondta. A pénztárcámba nyúltam és adtam neki fémpénz formájában egy összeget.
Közben elmondta, hogy az édesanyjuk sajnos otthagyta őket. Őt és két kistestvérét.
Az édesapjuk börtönben van. Munkát nem
tud vállalni. Nincs is rá lehetősége, de ha
lenne is, a kistestvérei mellett nem tud dolgozni. Amikor ezt mondta, még adtam neki
fémpénzt. Nagyon hálás volt érte, és boldog
karácsonyt kívánt nekünk. Én is boldog karácsonyt kívántam nekik, ahogy ebben a
nehéz helyzetben lehet. Egy kicsit később
elkezdett furdalni a lelkiismeret, ugyanis
volt a pénztárcámban papírpénz is. Ebből
kellett volna adni neki, hiszen ennél a fiatalembernél és a kistestvéreinél oda került
volna a pénz, ahová kell, ennivalóra. Tudom, hogy létezik olyan bűn, amit így hívnak: mulasztási bűn. Sajnos rosszul vizsgáztam, mert jobban kellett volna segíteni

ezeken a hátrányos helyzetben lévő fiatalokon. A Biblia azt írja, hogy ha valaki kér
tőlünk – például ennivalót, vagy arra pénzt,
- ne forduljunk el tőle, hanem segítsünk.
Kérem a Jóistent, hogy adjon nekem látó
szemet, halló fület, érző szívet, hogy azt tegyem, amit tennem kell.
A Jóisten nem vár tőlünk többet, csak azt,
amire lehetőséget ad.
Eszembe jutott a mulasztási bűnnel kapcsolatban egy énektöredék. Ezt az éneket Dunaharasztin, az akkori ifjúságban énekeltük:
„… el nem mondott imádságok
Le nem írt sorok.
Légy irgalmas Uram Jézus,
Rossz szolgád vagyok! „
Úr Jézus légy hozzám is irgalmas! Segíts
meg engem is, - és testvéreimet is, - hogy
ami rajtunk áll, azt megtegyük.
( Halász Sándorné)

Okozz örömöt
Okozz másoknak örömöt
mikor csak teheted.
Adj, dicsérj, segíts, hajolj le,
szárítsd a könnyeket.
Nem karddal s próféciával
lehet megváltanod
a többi embert. Oszd szét az
utolsó falatod.
Adj, amid van s adj amíg van
ne bánd, hogy nem marad,
s ha már minden javad elfogyott
oszd széjjel magadat.
Okozz örömöt, hadd legyen
boldogabb a másik,
kinek lényéből az öröm
rád visszasugárzik.
Tóth Endre

Önnek egy új üzenete
érkezett…
Sokszor halljuk ezt a szlogent, gondolom senkinek sem ismeretlen. Néha örülünk, hogy jön,néha rettegünk egy új hírtől.
Egyszer lent, máskor fent. Soha nem tudjuk, mi jöhet még.
Akkor van baj, ha egy üzenetet sem nézünk meg,mert akkor előbb-utóbb a postaláda tele lesz és a hol értékes,hol felejthető
üzenetek törlődnek. Te mikor néztél bele
utoljára szíved postaládájába? Mikor olvastad el mit írt neked az Atya? Mi? Te nem
kaptál Tőle semmit? Ezt most ugye te sem
gondolod komolyan! Hiszen Ő úgy szeret,
hogy minden idejét azzal tölti, hogy hív téged. Hív mert kegyelmes, hív mert aggódik
érted, hív mert látott téged sírni, hív mert
felajánl egy olyan életet, amelyben ugyan
nem ígér aranyórát,házat medencével,és
egy piros sportkocsit, de ad egy ezeknél
sokkal fontosabbat. Erőt ad a hétköznapokhoz.
Nehézségeidben
támaszod
lesz,örömödben veled örül, hűséget ígér, Ő
lehet a legjobb barátod és ami a legfontosabb, általa az örök élet a tied lehet. Ja?
Most arra gondolsz, hogy mennyi mindent
fel kell adnod, ha Őhozzá akarsz tartozni?
Ez persze nem tetszene neked? Már ne haragudj, de el kell mondjam, hogy én nem
azért adtam fel a saját életemben a világi
dolgokat, mert az így illik, hanem mert
megtapasztaltam, hogy ezek csak átmeneti
örömök. Rájöttem, hogy Vele nem vagyok
egyedül, hogy van valaki aki olyannak szeret amilyen vagyok. Tudod ki Ő? Az a Valaki, aki az üzeneteket elhozza ide a földre,
hogy személyesen adja át nekünk embereknek, az igét, az evangéliumot, azt az üzenetet ami igenis neked szól. A „Postás”, aki
Isten üzenetét hivatott elhozni, minden embert személyesen ismer és hív. JÉZUS. Ő
megváltoztathatja az életedet, nem kényszerít, nem sürget, egyszerűen csak szeret.
Én megtapasztaltam a Vele töltött éveim

alatt, hogy minden amit korábban tettem, az
mind hiábavaló. Hiábavaló az állandó megfelelni akarás, hiábavaló a sok elvárás, hiábavaló a sok álbarát.
Jézus hív ma is, Isten küldi az üzeneteket
szíved postaládájába. VÁLASZOLSZ?
(net. nyomán Horváth László)

Imahét
Ebben az évben január 19-én kezdődött
az imahét, melyen a hétfői naptól esténként
én is részt vehettem.
A hála volt az első üzenet a 100.zsoltár
4.verse alapján: Adjatok hálákat Néki! Mit
jelent számunkra a hála? Egy elvont szó
lenne csupán? Vagy egy belső érzés, egy
csoda, mely életem része. Vagy ösztönözni,
serkenteni kell rá, mert elfogy? Az igazi
hála mélyről fakad. Hálaadással tartozunk
Úr Jézusért, értünk hozott áldozatáért, a
gyülekezetért, családért, minden ajándékért
és áldásért. Mindnyájunknak van mit megköszönni, hálát adni Jótevőnknek, Istenünknek. Mindezt összefoglalta egy ifjúsági ének: "Uram, én mindenért hálát adok"
és az énekkar szolgálata: 'Zengjen hálaének!"
A következő este mottója: Szentek legyetek! Ehhez az Ige a Korinthusbeliekhez
írt levél 1.részéből szólt. Pál szenteknek
nevezi a gyülekezetet, bár emberileg nem
szentek. Azért hálás értük az Apostol, mert
lelki ajándékokban nincs hiányuk. De ha
nem ismerik fel az ajándékot a tagokban,
abból pártokra szakadás lehet (Pálé vagyok,
Apollósé vagyok...). Ahol Krisztusra néznek, ott egység van és kegyelem a kapott
ajándékok szerint.
Szerdán este a hűségről szólt az Ige
Lukács 22:31-34-ig. Sajnos, ma már szinte
nevetséges fogalom lett a hűség. Inkább a
hűtlenség jellemző az emberekre: adott
szóhoz, elvekhez, a néphez, hazához, gyülekezethez, családhoz, társhoz... Isten az,
Aki mindig hű marad! Ez lehet hálánk oka,

tegyünk bizonyságot Róla! Akik befogadták Őt, Isten fiaivá lettek, egységben, új
szövetségben élnek, imaközösséget gyakorolnak, győznek a Sátán, a Szétdobáló felett. "Hűséged végtelen, Uram, hozzám!"
Következő esti imaórán János evangéliuma 15:12-17.igeversek alapján szólt az
üzenet. A fő gondolat: Közösség, barátság.
Ki a barát? Az irgalmas samaritánus példázatából megláthatjuk. Az Úr Jézus barátjának mondja azokat, akik megtartják parancsolatait. A baráti viszony lelki harmóniát
jelent: kedvét keresi a barátjának, biztonságban érzi magát jelenlétében, a barátok
értik, megértik és szeretik, becsülik egymást. A hívők között igazi közösség legyen! Az egyházak közötti közösség jele
például az imahét is, melyet évente már háromszor megtartunk. "Isten országa közöttetek van!" Ezen az estén Katona testvér
szolgált és a mi énekkarunk énekelt: "Egymásnak terhét hordozzátok!"
Pénteken a kezdő ének már ráhangolt
minket az imaóra témájára: Tégy eggyé,
Urunk! Ezután gyermeki imádságok kéréseit olvasták fel gyermekek és gyermekszerető testvérek. Még egy ének erősített minket: Tudom, az Úrnak terve van velem...
ajkam Őt dicséri szüntelen. Az igehirdetés
címe: az Egyezség - Törekedjetek megegyezésre! 1Korinthus 12.részben olvashatjuk, hogy a testvérek nem egyformák,
különbség van a kegyelmi ajándékokban, a
cselekedetekben, de megegyeznek. Egy az
Úr, az Isten, Aki ezeket cselekszi. Csak úgy
tudnak megegyezni, ha imádságban kérik
az Urat és döntéseikben irányítását, bölcsességét elfogadják. Versengés nélkül,
mert "aki nagyobb, legyen mindenki szolgája" (Lukács 22:24-26).
Minden estén nagyon időszerű és gyakorlati tanácsokat hallhattunk, melyek erősítették bennünk a testvéri szeretetet, és
éreztük Istenünk gazdag áldását a közösségben és kívánom, hogy a következő alkalommal több testvérnek legyen vágya ezen
részt venni.
(Marton Andrásné)

Gyülekezetünkben
történt 2013-ban
Hálásak vagyunk Urunknak azért, hogy a testvérek az elmúlt évben sokféle formában járultak hozzá gyülekezetünk működéséhez, hogy
minden jó rendben és ékesen történhetett. A
szolgálatokat, a fizikai, anyagi, lelki, karitatív
területen végzett munkákat megáldotta Istenünk. A múlt évben a rendszeres gyülekezeti
alkalmaink – az istentiszteletek, a bibliaórák, a
csoportonkénti bibliai foglalkozások, az ifjúsági órák, az énekórák, az úrvacsorai szolgálatok,
az elöljárósági megbeszélések, a sakk szakkör
– mellett Bazsinka József és Szappanos Tibor
szolgálatával Kiskunlacházán minden vasárnap
hangzott Isten igéje. Testvéreinket többször elkísérték a fiatalok, hogy hangszerekkel és
énekkel is közvetítsék az Üzenetet.
Jan.1. Az újévi igehirdetés arra serkentett,
hogy a mögöttünk levő dolgokat elhagyva –
fájdalmakat, sérelmeket, eredményeket, stb. –
az előttünk levőkre koncentráljunk, mert még
nem értük el a célt /Fil. 3, 12-14./.
Jan. 6. Az első úrvacsorai közösség az évben.
Jan. 13. Délután az „Angyali érintés” filmsorozatból a „151. zsoltár” című részt néztük
meg.
Jan. 20. Rádiós közvetítés ment egyenes
adásban istentiszteletünkről a Kossuth Rádióban. Az 1Kor.10,23-24. igeversek alapján a
szabadság–krisztusi szabadság témakörben
hangzott Katona testvér igehirdetése.
Jan. 20-27. Ökumenikus imahét a Klapka téri
református templomban. Heti téma: Az Úrral
járni…
Febr. 3. Új MKBK csoport alakult. Tagjai a
fiatal házasok, a bölcsődében tartják csoportfoglalkozásukat.
Febr. 17. Varsóciné dr. Sípos Emese pályázatot hirdetett az Úr Jézus példázataira épülő
bármilyen formában kivitelezett művekre
gyermekektől felnőttekig mindenki részére. A
pályaműveket húsvétig kell elkészíteni.
Febr. 19. Mátrai Lászlóné Fekete Mária temetése az erzsébeti temetőben, 92 évet élt.
Márc. 2. Megszületett Kukely Krisztina. Válságos állapota miatt hosszabb ideig kórházban
kellett maradnia.
Márc. 3. Dél-pesti és környéki gyülekezetek

találkozója. A változatos programot a fiatalok
énekszolgálata is színesítette. Az énekkari
énekeket hagyományosan az összevont kórus
adta elő. Igét hirdetett ifj. László Gábor lelkipásztor testvér a 73. zsoltár alapján.
Márc. 10. Gyülekezetünk fiataljai Lacházán
hangversenyt tartottak.
Márc. 11. Meghalt Cselei Erzsébet, 90 évet
élt. Temetésére márc. 26-án került sor a pesterzsébeti temetőben.
Márc. 14. Virágvasárnap. Sokszimbólumú
ünnep. Jézus igényt jelentett be mireánk is.
Márc. 29. Nagypéntek. Miről beszél a kereszt?
Az emberek bűneiről és Krisztus diadaláról.
Márc. 31. Húsvét. Milyen fajsúlyú a hitünk?
Hiszünk a feltámadásban?
Ápr. 5. Nyílt ifjúsági óra a gyülekezetben. Bizonyságtételekkel, énekekkel készültek a fiatalok.
Ápr. 7. Balla Zsigmond és felesége Magdolna
áthozták tagságukat Pesterzsébetre.
Ápr. 7. Az Úr Jézus példázatai alapján készült
pályaművek eredményhirdetését Varsóciné dr.
Sípos Emese tartotta.
Ápr. 14. Délután Lovász Gyula összeállításában filmrészleteket láttunk „Döntés” címmel
Ábrahám, Mózes, Dávid és Jézus életéből. Az
igehirdetés döntéseink felelősségéről szólt
Ez.18,21-26. alapján.
Máj. 5. Délután az anyák napi ünnepen különféle szolgálatokkal és virággal köszöntötték a
gyermekek és fiatalok az édesanyákat.
Máj. 6-10. Áldozócsütörtökhöz kapcsolódóan
esténként összejövetelek voltak a soroksári református templomban.
Máj. 17. Tóth Sámuel Csaba diploma hangversenye. A nagysikerű hangversenyen a Baptista Egyház Központi Énekkara és szólisták is
közreműködtek.
Máj 19. Pünkösd. Életünk minden területén
szükség van a Szentlélek munkájára.
Máj. 26. Papp János egyházelnök testvér szolgálatával evangelizációs istentiszteletünk volt
délelőtt. Délután a Központi Énekkar egy alkalmi zenekarral együtt szolgált közöttünk Dr.
Lee Willingham (Kanada) vezényletével.
Jún. 2. Buru Henrietta áthozta tagságát Pesterzsébetre. Vendégünk volt Varga László Ottó
szombathelyi lelkipásztor testvér feleségével.
Az igehirdetés szolgálata mellett beszámolt
egy imaháznak alkalmas épület megvételéről,
ahol gyülekezetük megfelelő körülmények kö-

zött tud működni. A napi gyűjtésünket felajánlottuk a vételárhoz hozzájárulásként.
Jún.6. Gyülekezeti órán tagfelvételt tartottunk.
Bizonyságtételük után felvettük gyülekezetünk
tagjai sorába Buffham Nikolast, Radi Attilát,
Radi Editet és Vitéz Bárdos Illés Zoltánt.
Jún. 15. Dr. Máté Daniella és Gáspár Dániel
menyegzője Királyréten. Isten áldását kívánjuk
egész életükre.
Jún. 16. MKBK évzáró.
Jún. 23. Bemerítési ünnepély. Az újonnan
felvett tagokat Katona Béla lelkipásztor testvér
hitük vallomására bemerítette.
Jún. 27-30. Gyermektábor Tahiban. Katona
testvérék néhány szülő segítségével 14 év alatti
gyermekek részére szerveztek táborozást Tahiban, amelyik a korábbi árvíz miatt szúnyoginváziósra sikerült.
Júl. 1-7. A Kegyelem Alapítvány által szervezett táborban, Tahiban gyülekezetünkből több
gyermek vehetett részt.
Júl. 5. Gyülekezetünktől elmaradt korábbi
tagnak, Csoma Lászlónak a temetése az erzsébeti temetőben.
Júl. 6. Tóth Imola Dalma és ifj. Koszorús Attila menyegzői ünnepélye. Kívánjuk, hogy életük és szolgálatuk további szakaszát Urunk áldása kísérje.
Júl. 13. Újabb menyegzői ünnepélyen Horváth
Krisztina és Rákosi Gergő közös életútjára kértük Isten áldását.
Júl. 14. Kovács Árpád bejelentette, hogy egyelőre meghatározatlan időre Németországba
megy dolgozni.
Júl. 21. Doboróczki Gábor és családja elköszönt a gyülekezettől, 16 év után visszatértek a
dunaharaszti gyülekezetbe. Ugyanakkor köszöntöttük Vasadi Barnabást és Vasadi Mihályt, mert tagságukat Erzsébetre hozták.
Júl. 24-28. A fiatalok kb. 20 fős csoportja
Zalabéren táborozott. A jó hangulatú nyaralásról beszámoltak a gyülekezetben.
Júl. 29.- aug. 3. A hét minden napján 9 – 12
óra között gyermekfoglalkozások voltak az
imaház alagsorában. A számukra érthetően
közvetített ige, a játékok, a kézműves foglalkozások megnyerték a gyermekek tetszését.
Sokan hozzájárultak ahhoz, hogy jóízű tízórai
is kerüljön az asztalokra.
Aug. 3. Tóth Sára és ifj. Baka László jegyesek.
Aug. 17. Cseke Nóra és Okolicsányi Bence

menyegzője Vácon. Kísérje életüket Isten gazdag áldása.
Aug. 18. Tahi vasárnap, gyülekezetünk csatlakozott az országos Tahi Konferenciához.
Aug. 18. Megszületett Bazsinka Barnabás.
Aug. 25. Varga Lajost és feleségét köszöntöttük 50. házasságkötési évfordulójuk alkalmával.
Szept. 8. Gyermekbemutatás. Kukely Krisztináért adtunk hálát a nagy Orvosnak és kértük,
hogy életét szüleiével együtt Ő vezesse és áldja.
Szept. 12. Tóka Ágoston diploma hangversenye a Művészetek Palotájában. Az ország legnagyobb orgonáját művészi érzékkel, biztos
kézzel szólaltatta meg. Az általa kísért énekszámban gyülekezetünk énekkara is közreműködött az újpesti és a központi énekkarral
együtt.
Szept. 13-15. Evangelizációs alkalmak. Dr.
László Imre lelkipásztor testvér – jelenleg Ukrajnában misszionáriusként szolgál – pénteken
este a gyülekezetben, szombaton az ifjúsággal,
vasárnap délelőtt és délután a gyülekezetben
tartott evangelizációs alkalmakat. Hangsúlyosan ránk terhelte, hogy válaszolnunk kell Jézus
szeretetére, vagy igennel, vagy nemmel. Válaszunknak lesz következménye. Vasárnap este
néhányan ott maradtak, hogy László testvérékkel imádkozzanak.
Szept. 28. Gyermeknap az alagsori teremben
bábelőadással, játékokkal, játékos versennyel.
Szept. 29. Gyermekbemutatás. Bazsinka Barnabást hozták el szülei, hogy bemutatva az Úr
előtt áldást kérjünk életére. A rövid igeszolgálat, a szülők bizonyságtétele, a gyermekek és
az ifjúság köszöntése, éneke ünneppé tette
Barnabás első gyülekezeti megjelenését.
Okt. 5. Megszületett Császár Zente.
Okt. 6. A délelőtti istentiszteleten Viczián János lelkipásztor testvér hirdette az igét. Délután Benedek Zalán tartott tájékoztatót a Baptista Szeretetszolgálat által átvett iskolákkal
kapcsolatosan. Kerületünkben két iskolát vettek át, amelyekben Katona testvér tart bibliaismereti órákat.
Okt. 13. Hálaadó nap és gyermekbemutatás.
Bemutatása alkalmával Marton Elizáért a szülők adtak hálát, majd Katona testvér imádkozott hálaadással és kéréssel, hogy áldja meg
Urunk a gyermek életét, és a szülők bölcsen,
példamutatóan neveljék.

Életünkben a hála Isten imádatában, a Benne
való bizalom megerősödésében kell, hogy
megnyilvánuljon – ez tükröződött a hálaadó
napi igehirdetésekben.
Okt. 20. Katona testvér Dunaharasztiban
szolgált hálaadó napon.
Okt. 27. Délután a MEÖT reformációs záró
istentiszteletet tartott imaházunkban. Igét hirdetett Gáncs Péter evangélikus püspök. Az
énekkari szolgálatot énekkarunk Oláh Gábor és
Baka Sándor vezényletével végezte.
Okt. 27. – nov. 3. Ökumenikus reformáció
emlékestek a Szabó telepi református gyülekezetben.
Nov. 3. Örökkévalóság vasárnapja. Gondolkozzunk el időnként életről – halálról, örökkévalóról – múlandóról, értékes – értéktelenről,
lényeges – lényegtelenről.
Nov. 7. Súlyos betegség következtében meghalt Kovács Vilmos, élt 81 évet. Temetése nov.
22-én a csepeli temetőben volt.
Nov. 10. Vasadi Teodor lelkipásztor testvér
vezetésével a paksi gyülekezet tagjai szolgáltak közöttünk egész nap. Az énekkari énekeket
férfikaruk előadásában hallhattuk.
Nov. 17. Gyermekbemutatás. Császár Zentéért
és szüleiért imádkozott hálaadással Katona
testvér és a gyülekezet.
Nov. 17. Bazsinka József és Szappanos Tibor
beszámolt a Kiskunlacházán folyó gyülekezetépítő munkáról.
Nov. 24. Imaházunk átadásának 15 éves évfordulója kapcsán emlékeztünk az építkezésre.
Lovász Gyula és Koszorús Krisztián gazdag
képanyagot állított össze, amelyik felelevenítette a szorgos munkát. Emlékezések hangzottak el Kovács Imréné, Péter Gábor és
Laczkovszki János által leírt élmények, gondolatok alapján. Az egész estét a hálaadás jellemezte az építkezés során megtapasztalt áldásokért.
Dec. 8. Laczkovszki testvér Váci Tibort és feleségét Erzsikét köszöntötte 50 éve történt házasságkötésükre emlékezve.
Dec. 14. Gyermeknap az imaházban. Jó hangulatú gyermekfoglalkozás volt az alagsori teremben, ahol a gyerekek többek között karácsonyfa díszeket készítettek.
Dec. 15. Délután ifj. Koszorús Attila és felesége Imola által szervezett adventi koncerten
vettünk részt az istentisztelet keretében.
Gyülekezetünk tagjai a karácsony előtti idő-

szakban több helyen, intézményekben, idős
testvéreknél, támogatásra szorulóknál tettek látogatást.
– Az ifjúság csoportokra osztva ment idős testvérekhez.
– Piros Elemérné, Máté Vincéné, Gyenes Dezsőné, Cseke Gáborné, Váci Ágota időseket látogattak és gyülekezeti támogatást vittek rászorulóknak. Testvérnőink egyébként egész évben
végzik ezt a szolgálatot.
– A fiatalok közül Bazsinka József, Váci Gergő, Koszorús Krisztián, Széll László a Bokréta
Gyermekotthonok központjában rendezett ünnepségen karácsonyi csomagokat adott át állami gondozott gyermekeknek.
– A soroksári hajléktalan szálló lakóit Katona
testvér, Laczkovszki testvér, Széll Andrea és
Széll Dávid kereste fel a karácsonyi örömhírrel
és ajándékokkal.
– Az anyaoltalmazóba Cseke Gáborné, Surányi
Péter és családja szintén karácsonyi üzenettel
és ajándékokkal érkeztek, a gyermekek részére
bábelőadást tartottak.
– Katona testvér az iskolában a tanulókat és
tanárokat lepte meg Tóth Dalma által készített
süteményes ajándékkal.
– Maradandó kincset gyűjtöttek mindazok is,
akiket itt nem tudtam felsorolni, de hasonlóképpen adták tovább a krisztusi szeretetet.
Dec. 21. Buru Henrietta és Mátyás Miklós
(Békés) jegyesek.
Dec. 22. Délután a nyugdíjasok és egyedülállók karácsonyát tartottuk 15 órától. Meglepetés
volt, hogy a fiatalok régi, az idősek által kedvelt éneket is énekeltek.
Dec. 25-26. Karácsony. Az ünnepi programok
és igehirdetések Isten áldó körébe kívántak segíteni minket, mert Jézus Krisztust azért küldte, hogy életünkben sok minden jobb legyen.
Az angyalokkal együtt mi is dicsőítettük az értünk fölre jött Messiást. Karácsony másnapján
a gyermekek szolgálataik után izgatottan várták a szokásos csomagot.
Dec. 31. A szilveszteri igék tudatosították
bennünk, hogy Isten ura múltunknak, jelenünknek és jövőnknek, még kegyelme által
biztosítja a megtérés lehetőségét. Istentisztelet
után szervezett programmal és imádkozással a
gyülekezet jelentős része együtt töltötte az
alagsori teremben az óév utolsó és az újév első
óráit.
Kovács László

F A K A N Á L

Lőcsei sertésszelet
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 30 dkg burgonya, 10 dkg hagyma, 2 dkg zsír, 2 gerezd
fokhagyma, őrölt bors, pirospaprika, só, alufólia.
ElkészítéseA húst 5 szeletre vágjuk, kiverjük,
megsózzuk, megborsozzuk, bekenjük zúzott
fokhagymával, majd 5 megfelelő méretű alufóliára fektetjük. A hússzeletekre karikára vágott
burgonyát teszünk, megsózzuk, meghintjük pirospaprikával és borssal. A burgonyára karikára vágott hagymát rakunk, és meglocsoljuk olvasztott zsírral. Az alufóliát jól összezárjuk,
tepsire tesszük és forró sütőben kb. 25 percig
sütjük.
Zöldségsalátával tálaljuk.
Kelt hajtogatott kifli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 5 dkg
cukor, 2 tojássárgája, 15 dkg margarin, 5 dkg
dió, só, tej.
Elkészítése: Az élesztőt összemorzsoljuk a cukorral
és
összedolgozzuk
a
liszttel,
tojássárgákkal, sóval és annyi langyos tejjel,
hogy közepesen lágy tésztát kapjunk. Langyos
helyen megkelesztjük, lisztezett gyúródeszkán
kinyújtjuk, megkenjük az olvasztott margarinnal, és összehajtogatjuk, mint a leveles tésztát.
Tiszta konyharuhával letakarva 15 percet pihentetjük, majd ismét hajtogatjuk. 10 perc pihentetés után kinyújtjuk l cm vékonyra, egyforma háromszögekre vágjuk, a háromszögeket
felsodorjuk és kifliket formálunk. Kizsírozott
sütőlemezre tesszük és még egy kicsit kelesztjük. Tejjel elkevert tojással megkenjük, durvára vágott dióval meghintjük és megsütjük.
H U M O R

- Mi az abszolút udvariasság?
- Aki a fáradt olajat is hellyel kínálja.
- Mi az abszolút pech?
- Ha valaki magába roskad és mellé esik.
-Mi az abszolút kaktuszhamisítvány?
- A cserépbe ültetett sündisznó.
- Ki az abszolút hiú horgász?
- Aki kizárólag tükörpontyra horgászik.

- Ki az abszolút focidrukker?
- Aki azt hiszi, hogy de Gaulle-t Albert Flórián
rúgta.
- Ki az abszolút sovány?
- Akinek még a gondolata is látszik.
- Melyik az abszolút keskeny folyó?
- Amelyiknek csak egy partja van.
- Mi az abszolút semmi?
- Egy léggömb, meghámozva
- Ki az abszolút alacsony?
- Aki a szőnyeg szélén ülve lóbálja a lábát!
- Mi az abszolút üres könyv?
- Az íratlan szabályok könyve!
- Mi az abszolút pletyka?
- Amikor a néma elmondja a süketnek, hogy a
vak látta a bénát szaladni.
Á l l a n d ó

A l k a l m a i n k

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor (nyári
időszakban 18 órakor)
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
vasárnap 9 órától 10 óráig (nyári időszakban
9.30 tól imaóra)
Ifjúság bibliaóra:
pénteken 18,00 és vasárnap 9 órától
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Elöljárósági megbeszélés: a hónap első
vasárnapját követő szerda 18 órától
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok

Lelkipásztor:

Katona Béla

Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04
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