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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 278. szám

Békesség!
Mostani lapunk a szokásos nyolc oldaltól
eltérően tizenkét oldalassá bővült, köszönhetően azoknak a cikkeknek, melyeket a
testvérek írtak az újságba. A téli időszakban még aktuálisnak tekinthető tartalmat
pedig nem szerettük volna, hogy tavaszra
csússzon. Ebből kifolyólag az írások legtöbbje még a karácsonyi, újévi eseményekben gazdag ünnepek köré csoportosul.
Bepillantást nyerhetünk a Közbenjárók
csoportjának életébe, kik egymás terhét
hordozva töltik be Urunk elhívását és a nehézségek közepette is egy szívvel járnak
közben a megszenteltekért.
Olvashatunk röviden a szépkorúak karácsonyi ünnepéről, melyen kis részben a
gyülekezetünk fiataljai is részt vettek. Legyen példa ez arra, hogy Isten országában
együtt örül az ifjú s a vén.
Karácsony körül szolgáló csoportok mentek
a gyülekezetből mind az anyaotthonba,
mind pedig a börtönbe, hogy az ünnep üzenete olyanokhoz is eljusson, akik nem választhatják meg szabadon, hogy hogyan töltik a karácsonyt. Mindkét alkalomról olvashatunk egy-egy beszámolót. Kérem,
hogy valamilyen módon, de imában mindenképp, álljunk ezen szolgálók mögé,
hogy munkájuk gyümölcsöző legyen. Valamint úgy tekintsünk ezekre az alkalmakra, mint az egész gyülekezet szolgálata.
Ezen kívül olvashatunk egy személyes bizonyságtételt a palánta bábmisszióról,

2016. február

melynek tagjai az iskolás diákok felé szolgálnak az evangélium üzenetével.
Szívleljük meg az imarovatot is, és imádkozzunk a benne felsorolt témákért, emberekért. A könyvajánló a megszokottól eltérően most kritikát tartalmaz, méghozzá a
népszerű Viskó című könyvről.
Végül áttekinthetjük részletesen is a 2015ös év gyülekezeti eseményeit, melyben sok
áldott emléket találhatunk. Legyen egy legalább ilyen gyümölcsöző évünk az idei is!
Testvéri szertettel: Széll László

Felhívás!
Egy testvérünktől érkezett hozzám a következő javaslat: amennyiben bárki rendelkezik olyan bútorral, használati tárggyal,
mely az illető számára már feleslegessé
vált, valamint ezt felajánlaná elsősorban
egy másik gyülekezeti tag számára, az az
újságon keresztül ezt megteheti. Többször
kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valamit
már nem használunk, de eldobni sem szeretnénk, azonban nem tudjuk, hogy kinek
adhatnánk. Ilyenkor segíthet, ha valahol
hírt adhatunk helyzetünkről és ezáltal más
testvérek felé szolgálhatunk. Különösen
egy nagy gyülekezetben nehéz személyesen
felderíteni az igényeket – ebben segíthet az
újság. Kérem a testvéreket, ha ilyen dilemmával szembesülnek, bátran keressék a
szerkesztőt, és – anonim módon – meghirdetjük a felajánlást.

Ani
Nagy örömmel gyülekeztünk 2015 adventjének első vasárnapján reggel a Közbenjárók csoportjában, hiszen a Winkler
házaspárral együtt érkezett Winkler Anna
testvérnőnk is, akit gyengélkedése miatt
már rég láttunk. A csoportban a jelenlét
szinte hiánytalan volt. Nem tudtuk, hogy ez
az édeni állapot hamarosan megváltozik.
Hétfőn reggel futótűzként terjedt a hír
csoportunkban: Winklerné Ani testvérnőnk
eszméletlen állapotban szívmegállással,
mentő helikopterrel került kórházba. Csoportunk egy szívvel, egy lélekkel zörgetett
az Úrnál gyógyulásért, felépülésért. Urunk
azonban másként döntött és gyermekét haza hívta „Ura örömébe”.
Ani temetésére 2016. január 8-án került
sor. A dermesztő hideg ellenére a Gyülekezet testvérisége szeretettel és részvéttel osztozott az itt maradottak fájdalmában. Ani
kedves, derűs lénye, őszinte hite, szeretete,
mosolygós arca mindannyiunkban maradandó nyomokat hagyott. Hűséges, kitartó
csoporttagunk volt, aki imádkozó szívvel
hordozta családja, a gyülekezete, a betegek
problémáit; nem feledkezett meg az énekkarért való könyörgésről sem, hiszen nagyon szeretett és tudott is énekelni. Alázatos, szolgáló életére visszatekintve elmondhatjuk: „…az igazak emléke áldott”. Bár
megnyugszunk az Úr akaratában, testvérnőnk mégis mindnyájunknak nagyon hiányzik.
Anira emlékezve gondolatainkat egy gyönyörű Túrmezei költeménnyel szeretnénk
tolmácsolni:
A Közbenjáró csoport tagjai

Túrmezei Erzsébet:
Együtt mentünk…
Testvérekké tett
Ádventi vágy, karácsonyi öröm.
A csillagvonta, titkos látkörön
Belül mindenki testvér.
Te azt kerested, amit én kerestem.
Én azt kerestem, amit te kerestél.
A földi szép karácsonyokon át
Örök karácsony útján vándoroltunk.
„Közelebb Hozzá!” – súgja a szíved
„Közelebb Hozzá!” – verte az enyém.
És nem álltunk meg és testvérek voltunk.
Halott vagy. Tudom. Sírban vagy. Tudom.
De én nem láttam halott arcodat,
Sírod mellett sem álltam.
Hogyan is keresnélek a halálban?!
Mi mentünk az úton,
Örök karácsony útján
Teveled mentem én.
„Közelebb Hozzá!” – súgta a szíved.
„Közelebb Hozzá!” – verte az enyém.
Aztán fényes kapu tárult az éjben
Az égi csengő halk hívásaképpen
Szólalt a harang:
„Giling - galang! A karácsonyfa kész.
Ádvented véget ért. Giling – galang!”
Gyermekörömmel áthaladt a lábad.
A fényes kapu bezárult utánad.
Égi fenyők lobogó lángja mellett
Beteljesült minden ádventi vágyad.
Örök karácsony útján együtt mentünk.
Ádventi vággyal most is megyek én.
„Nyugodni Benne!” – súgja a szíved.
„Közelebb Hozzá!” – veri az enyém.

Szépkorúak karácsonya
Hálával van tele a szívem és köszönettel
Istenünknek azokért a testvérekért, akik nagyon szépen megterített asztallal vártak
bennünket a szépkorúak karácsonyára.
Sokan összejöttünk ünnepelni, beszélgetni; voltak, akik gyönyörű énekkel dicsőítették Urunkat, vagy bizonyságtételekkel,
verssel. Nagyon szép, kellemes együttlét
volt.
De akadt, ami még szebbé tette az ünnepünket. Ez volt az est fénypontja! Az ifjúságunk, akik köszöntötték a szépkorúakat.
Együtt énekeltük velük a szép énekeinket.
Nagyon aranyosak, vidámak, mosolygósak
a fiatalok – és a szépkorúak. Felemelő érzés
volt. Szívem megtelt hálával és köszönettel;
boldog örömmel, hogy ilyen fiataljaink
vannak! A vasárnap délutáni szolgálataik
nagyon szépek és színvonalasak; de öröm
látni ezt a lelkes szolgáló csoportot és a kicsi gyermekeket az anyuka karján vagy kézen fogva (nem lehet elég korán elkezdeni).
Nekem ez volt nagyon kedves Istentől
megáldott karácsonyom.
Isten gazdag áldását kívánom életükre a
szép szívből jövő szolgálatokért. A
szépkorúak nevében megköszönöm, köszönjük.
Kné Búza Ilona

Karácsony a pesterzsébeti anyaotthonban
Az Út a Reményhez Alapítvány önkéntes
munkatársaiként gyülekezetünkből többen
is részt veszünk rendszeresen – vagy alkalomszerűen – a havonta megrendezésre kerülő alkalmakon. Lelkipásztorunk és Surányi Péter a tanításban, Cseke Gáborné Klári
a szervezésben vállalnak szerepet, a fiatalok részéről Katona Ede, Rákosi Gergő és
Rákosi-Horváth Krisztina pedig a játékok
lebonyolításában vállalnak részt, Taligás
Ferenc testvér pedig Góliát szerepét vállalta
magára egy jelenet erejéig.
Rendszeres látogatásaink alkalmával sokat
énekelünk, játszunk, és bibliai tanításokkal
szolgálunk a gyerekek felé.
Karácsonykor a gyülekezet jóvoltából
meg tudtuk ajándékozni az ott élő gyermekeket, előtte azonban énekeltünk néhány
karácsonyi éneket. A gyerekek megértették, hogy a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk, Jézus Krisztus. Őt kell a szívünkbe hívni, őbenne mindent megkaptunk,
amire szükségünk van, sőt még azon felül
is. Az énekek után Surányi Péter és családja adott elő egy bábdarabot. Együtt drukkoltunk Csupafülnek, hogy ne dőljön be
Sutyi, a malac, csábításainak, inkább hallgasson Tüske böki bölcs tanácsaira. A végén megállapíthattuk, hogy jónak lenni valóban jó, de néha nem is olyan könnyű, néha áldozatokat kell hozni érte. Meg kell
tudnunk különböztetni a jó tanácsokat a
rosszaktól, azokra kell hallgatnunk, akik
bölcs tanácsokkal segítenek. A bábdarab
után játszottunk jó sokat. Olyan izgalom
lett úrrá mindenkin, hogy alig tudtak lenyugodni. Ezután következett az ajándékozás. Újra nagy lett az izgalom. A gyerekek
nagy örömmel és hálás szívvel vették át a
csomagokat. A gyülekezettől gyümölcsöt is
kaptak, amit bizony ritkán engedhetnek
meg maguknak az itt élő gyerekek.
Karácsony előtt világi körökben is „nagyüzemben” gyűjtenek ajándékokat a rászoru-

ló gyerekeknek, családoknak. Talán már
bennünk is felmerült a kérdés, vajon jó
helyre kerül-e adományunk. Úgy gondolom, a gyülekezet által az anyaotthonba
adott ajándékok a legjobb helyre kerültek.
Az itt élő csonka családok telve vannak keserűséggel, csalódásokkal, sebekkel, nincs
otthonuk, gyakorlatilag nincs semmijük.
Örömet szerezni felemelő érzés. Miközben másokat áldásban részesítünk, magunk
is áldást nyerünk. Köszönjük a gyülekezet
támogatását a gyerekek nevében is, és kívánjuk, hogy Isten adjon szellemi és létszámbeli növekedést is az új évben!
Mindenkit bátorítunk, aki megteheti, hogy
továbbra is támogassa, segítse az Út a Reményhez Alapítvány szolgálatát, ez által is
hozzájárulva Isten országának építéséhez.
Széll Andrea

Palánta misszió
Az tavalyi adventi időszakban egy különleges missziós tevékenységbe volt lehetőségem belelátni, ill. részesévé válni. A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió egyik
budapesti bábcsoportjába kapcsolódtam be,
hogy egy új karácsonyi bábdarab betanulása után sorra járjuk az általános iskolákat
paravánnal, valamint a megmentő Örömüzenettel.
A Palánta Misszióról röviden: Ahogy a nevében is szerepel, gyermekek és fiatalok elérésére törekvő, országos missziós szervezet, mely főként bábelőadások és hittanoktatás révén veszi fel a kapcsolatot a diákokkal. Az országban számos oktatási intézménnyel állnak kapcsolatban, végső céljuk
pedig az, hogy ne legyen olyan gyerek Magyarországon, aki ne hallotta volna az
evangéliumot. Egy ilyen látásnak válhattam
parányi szereplőjévé.
A darab betanulására egy hónapot szántunk, ami azért is volt jó, mert a végére teljesen összeszokott a csapatunk. A bábelőadásokra december második hetében került
sor. Pörgős hét volt, paravánállítással és
szétszedéssel, utazgatással, egyeztetéssel és
napi 3-5 előadással. Persze annál nagyobb
örömöt jelentett, amikor láthattuk, hogy
nem hiába fáradtunk. Sok tanár pozitívan
reagált, és hívott minket vissza, hogy még
több diák láthassa az előadást. A gyerekek
lelkesedése és őszinte figyelme egészen lenyűgözött és új reményt adott. A betervezett előadások után újabb felkérések érkeztek, így különböző alkalmakon, különböző
célközönségnek szólhatott az evangélium:
autista, ill. örökbefogadott gyerekeknek,
gyermekotthonban élő árváknak stb.
Személyes benyomások a bábmisszióval
kapcsolatban: Először is nagyon hálás vagyok a csapattársaimért, akik teljesen befogadtak. Sokat tanultam tőlük, de a legmaradandóbb talán az, hogy mindenért igazi hittel és a legnagyobb természetességgel
imádkoznak. Hatalmas példát mutattak ezzel számomra. Egy másik benyomás, hogy

a neveltetés nagyon meglátszik a gyerekek
viselkedésén és hozzáállásán, ami sok esetben súlyos akadály lehet, mindemellett meg
vagyok győződve, hogy van értelme, sőt kifejezetten fontos ezzel a korosztállyal foglalkozni. Szeretném a testvérek figyelmébe
ajánlani ezt a missziót, hogy amennyiben
indíttatást éreznek rá, váljanak a látás részeseivé. Bővebb információ a Palántáról:
http://www.palantamisszio.hu/
Hálás vagyok Istennek az elmúlt hónapért,
hogy adott lehetőséget új dolgokat látnom
és tanulnom. Egyre inkább azt tapasztalom,
hogy az Úr tervében lenni a legbiztonságosabb, az Ő királyságába bizodalmat vetni a
legérdemesebb, Neki engedelmeskedni a
legbölcsebb, a családjába tartozni a legnagyobb kiváltság!
Széll Dalma

Karácsonyi istentisztelet a börtönben (2015)
A tököli börtönben idén karácsonykor is
tartott istentiszteletet a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió. Ebben a szolgálatban
több gyülekezeti tagunk részt vesz, és a
mostani alkalomra a megszokottnál többen
is eljöttek.
A szenteste délelőtti alkalmon gyülekezetünk lelkipásztora hirdette az igét, és eljött
még Gergő Norbert is, aki a "Három fa története" című jelenet kivitelezésében segédkezett, ezzel színesítve az alkalmat. Ahogy
általában szokott lenni, most is több bizonyságtétel elhangzott; gyülekezetünkből
Dömötör István mondta el élettörténetét, én
pedig az alkalom házigazdája voltam. A
zenei szolgálatban a Blue Danube
Bluegrass Band (korábban Dunaharaszti
Bluegrass Zenekar néven ismert) segített,
átdolgozott karácsonyi énekekkel.
A mostani alkalmon a szokásosnál kevesebben, kb. 50 elítélt vett részt, többségükben nagykorúak. Az alkalmat érdeklődve,
ünnepélyes hangulatban hallgatták végig, a

közös énekeket többségük velünk énekelte.
Az alkalmon feltettem azt a kérdést, hogy:
"Hogyan ünnepelhetünk jól Karácsonykor?" Az egyik fogvatartott bekiáltotta:
"Jézussal!" Meglepett, hogy ilyen jó választ
kaptam. Én sem tudok jobbat kívánni nekik, és mindanyuinknak. Ünnepeljünk mindig Jézus Krisztussal!
Surányi Péter

Gyülekezetünkben történt 2015-ben
Gyülekezetünk életében ismét megtapasztaltuk az elmúlt év során Urunk megtartó,
szerető gondviselését és áldásait. Megtarthattuk a rendszeres gyülekezeti alkalmainkat – az istentiszteleteket, a bibliaórákat, a
csoportonkénti bibliaköri foglalkozásokat,
az ifjúsági órákat, az énekórákat, az úrvacsorai alkalmakat, az elöljárósági megbeszéléseket. Az ifjúság havi rendszerességgel szolgált, valamint az ifjú házasok is nagyon sok áldást közvetítettek. Ünnepeink
középpontja mennyei Atyánk és megváltó
Urunk, Jézus Krisztus lehetett, akit hálás
szívvel magasztaltunk. Rendszeres alkalmakká váltak a Katona testvérék által vezetett házi csoportok összejövetelei. A sakkszakkör már nem csak gyülekezeti alkalom,
hanem missziós lehetőség is, mivel kívülről
jövők is részt vesznek azon. Hasonló a szociális feladatok ellátása, mert részben kívülállók segítésére került sor.
A gyülekezet kifelé irányuló tevékenysé-

gei fennakadás nélkül folytatódtak. Kiskunlacházán Bazsinka József közreműködésével továbbra is eleven misszió munka folyt.
Közösségünk tagjai részt vettek az anyaoltalmazóban, az idősek otthonában, a börtönmisszióban tartott alkalmakon. A kerületi baptista iskolákban órarend szerint folyt
a bibliaismeret oktatás.
Hálásak vagyunk azoknak is, akik a munkák terheit hordozták, hogy a fentiek, és a
fel nem sorolt tevékenységek gördülékenyen menjenek, akik irányítják, szervezik
és végzik a gyülekezetben folyó munkákat
alázatosan a háttérben maradva.
Jan. 1. Az újévi igehirdetés alapigéjét
Salamon templomszentelő imájából (1Kir
8,57-61.) vette Katona testvér.
Templomszenteléskor nem a köveket kell
megszentelni, hanem az ott megjelenők
szívét, hogy Isten parancsolatait megtartva
az Ő útján járjanak. Törvényei örök
érvényűek. Térjünk vissza a sodrásba …
megszentelt szívvel.
Jan. 4. Az év első úrvacsorája. Itt a
lehetőség, hogy Jézust életünkbe fogadva
számunkra is Messiás legyen (Jn 1,35-42.).
Istennek terve van velünk is az új évben.
Jan. 6. Meghalt 94 éves korában Herczeg
Mihályné testvérnő. Temetése feb. 11.-én
volt az erzsébeti temetőben.
Jan. 11. A délutáni szolgálatokban
beszámolókat hallhattunk különböző
területen végzett munkákról: Széll Andrea
a soroksári hajléktalan szállóban tartott
karácsonyi ünnepélyről, Cseke Gáborné az
anyaoltalmazóban folyó misszióról,
Surányi Péter a „Szivárvány” iskolai
bibliaismereti oktatásról, Katzenbach Tibor
a sakk szakkör tevékenységéről, Széll
László és Lesták Bence az egyetemi
keresztyén munkáról számolt be.
Jan. 18. Ifj. Kulcsár Tibor lelkipásztor és
felesége Anikó gyermeknevelésről szóló
előadást tartott imaházunkban.
Jan. 19-23. Ökumenikus imahét a
Központi Református Gyülekezetben. Az
esték témája: Jézus és a samáriai asszony.

Jan. 23. Hering Sámuelné temetése. (2014
decemberében halt meg.)
Jan. 25. Énekes, zenés délután. A
hangszereken tanuló gyermekek egy-egy
zenedarab eljátszásával mutatkoztak be.
Örülünk, hogy gyermekeink közül jelentős
számban vesznek részt zenei oktatásban.
Feb. 7-8. A kiskőrösi fiatalokat hívta meg
az ifjúság szombat–vasárnapra, különféle
programokat szerveztek számukra.
Feb. 8. Boros Dávid lelkipásztor és a
kiskőrösi fiatalok szolgáltak délelőtt.
Délután a helyi ifjúság szolgálatát
hallhattuk és Lovász Gyula a házasság hete
alkalmával aktuális gondolatokat hozott
igehirdetésében.
Feb. 9-28. Hétköznapokon az imaház és a
gondnoklakás helyiségeinek festése folyt a
nagy terem kivételével. Laczkovszki
testvérék február végéig vállalták a
gondnoki feladatokat, felújítva akarták
átadni az épületet.
Feb. 15. Bálint Bélát és családját
köszöntöttük abból az alkalomból, hogy
gyülekezetünk tagjai lettek. Egész nap a
házassággal kapcsolatos témák voltak
napirenden. Házasság: önállóság,
elköteleződés, engedelmesség, szeretet.
Feb. 22. A dél-pesti és környéki
gyülekezetek találkozója volt
imaházunkban. Igét hirdetett Papp János
egyházelnök. Közös énekkari énekek
színesítették az estét.
Feb. 23. Tragikusan meghalt Kiss Zoltán
gyülekezetünk régebbi tagja. Temetésén
február 28-án Nemeshegyi Zoltán
lelkipásztor szolgált az igével.
Már. 8. Ünnepi szolgálóváltás. Hálás
szívvel köszöntük Lackovszki testvérék öt
év és tizenegy hónapon át tartó
lelkiismeretes gondnoki munkáját, Simonné
Péter Katalin 1990. áprilistól „társadalmi
munkában” végzett könyvelői–pénztárosi
tevékenységét, és Marton Zoltán, ifj. Máté
András hűséges kitartását a stúdiós
feladatokban. (Zoltán már a régi imaházban
is szervezte, végezte a beszerzéseket,
fejlesztéseket, a hangosítást, 2008 óta az

internetes közvetítést, az anyagok
archiválását.) A gondnokságot Horváthné
Császár Márta vállalta, a könyvelői–
pénztárosi tevékenységét továbbra is
Simonné Péter Katalin látja el, de a
megnövekedett felelősség és feladatok
miatt (a gyülekezet egyházi jogi személy
lett) megbízással, a stúdióban adódó
munkát felváltva többen végzik.
Már. 13. Megszületett Bazsinka Joel
Fülöp
Már. 22. Egész nap vendégül láthattuk a
Gyulai Baptista Gyülekezetből jött
testvéreket, Matuz József lelkipásztort és a
szolgáló csoportot. Szolgálataik nyomán
átfogó képet kaptunk a gyermekek, az
ifjúság, az ének–zene és a különféle
csoportok területén végzett áldásos
munkájukról.
Már. 27. Megszületett Szappanos Eszter.
Már. 29. Virágvasárnap. Ne csak
emlékünnep legyen számunkra, Jézus
királyként vonuljon be szívünkbe – szólított
fel az igehirdetés.
Ápr. 3. Nagypéntek. Jézus akarata, hogy
emlékezzünk halálára.
Ápr. 5. Húsvét. Találkozhatunk mi is a
feltámadott Jézussal, megismerhetjük Őt –
buzdított az ige üzenete.
Ápr. 18. Fehérváry Dorottya és Máté
Lukács menyegzője az imaházban. Isten
bőséges áldását kértük házasságkötésükre.
Ápr. 19. A kiskunhalasi gyülekezet tagjai
látogattak el hozzánk, gazdag programmal
ajándékoztak meg. A kb. 70 tagú közösség
15 éve építi imaházát, és még nincs
befejezve. Sokszínű szolgálatuk mégsem
egy megfáradt nép benyomását keltette,
mert nagyon eleven, életrevaló testvéreket
ismertünk meg bennük. Az enapi
célgyűjtést építkezésük folytatására
ajánlottuk fel.
Ápr. 21. A Ferenc utcai régi imaházunk
állaga annyira leromlott. hogy a teljes
tetőszerkezet beszakadt.
Ápr. 25. Egyházunk Országos
Közgyűlését Ócsán tartották meg.

Máj. 3. Laczkovszki Ámon mondta el
bizonyságtételét és kérte bemerítését.
Délután anyák napi ünnepélyen
köszöntöttük a köztünk levő édesanyákat,
és adtunk hálát azokért, akik már nem
lehetnek velünk.
Máj. 10. Gyermekbemutatás. Bazsinka
testvérék elhozták második gyermeküket,
Joelt, hogy bemutatva az Úr előtt hálát
adjunk érte, és kérjük áldását és segítségét a
nevelésben.
Piros Lajos testvéréket 60 éves házassági
évfordulójuk alkalmából köszöntöttük,
Urunk gyógyító, megtartó szeretetét
kívánva.
További bemerítésüket kérők
bizonyságtételét hallgattuk meg, Gábora
Márk, Varsóci Kristóf és Pauer Zoltán
mondták el, hogy életük további részét
Jézus Krisztus követésében kívánják
megélni.
Az istentiszteletet követő gyülekezeti
tanácskozáson mind a négy jelentkezőt
alkalmasnak ítéltük a gyülekezeti tagságra
és bemerítésre.
Délután „A média hatása” címmel
előadások hangzottak el Kontra Andrea,
Kovács Viktória és Móré Gabriella
részéről. Az előadók hangsúlyt helyeztek a
média minden területén megtalálható
veszélyekre.
Máj. 17. Gábora András és felesége
Kolozsvárról áthozták tagságukat
Pesterzsébetre.
Délután bemerítési ünnepünk volt, négy
fehérruhásért adtunk hálát. Gábora Márk,
Laczkovszki Ámon, Pauer Zoltán és
Varsóci Kristóf bemerítését Katona testvér,
az igehirdetés szolgálatát Flock Gábor
szokolyai lelkipásztor végezte. Isten áldása
és vezetése legyen fiatal testvéreink életén.
Máj. 23. Gyermeknap az imaházban. Kb.
30 gyermek részvételével, énekléssel
(vezette Császárné Révész Laura), sok
játékkal (Varsóciné Dr. Sipos Emese),
bábelőadással (Surányi Péter), és
pünkösdre készítő igei gondolatokkal

(Katona testvér) néhány vidám órát
töltöttek együtt a gyermekek.
Máj. 24 Pünkösd. Úrrá és Krisztussá tette
Isten Jézust – mit kezdünk mi ezzel? Isten
partnere az embernek hitetlensége ellenére
is.
Jún. 13. Menyegzői istentisztelet. Kontra
Andrea és Putnoki Gábor menyegzőjén
Isten gazdag áldását és vezetését kértük
további közös életútjukra.
Jún. 14. Dr. Viczián János lelkipásztor
testvér volt közöttünk Kanadából (akkor
még nem gondoltuk, hogy utoljára).
Igehirdetésében a „majdnem keresztyén”ség veszélyére irányította a figyelmünket.
Jún. 16-19. Minden nap 9 órától 20 fölötti
gyermeklétszámmal foglalkozásokat
tartottak az imaházban, mindannyian jól
érezték magukat a vidám és változatos
programok pörgése közben.
Jún. 21. Megszületett Marton Rebeka.
Jún. 28. A délutáni istentisztelet előtt
beszélgetésre, imádkozásra gyűltek össze a
nőtestvérek.
Jún. 30. Megszületett Szilágyi Pál.
Júl. 6-12. Tahi táborban ez évben is
megtartotta szokásos gyermekhetét a
Kegyelem Alapítvány. Gyermekeink közül
16-an voltak közöttük különböző
korosztályból.
Júl. 22-26. Gyülekezetünk fiataljai a
szokásos nyaralásukat a testi–lelki
kikapcsolódásra és feltöltődésre
alkalmasnak ítélt Bakonyjákón töltötték. A
saját szervezésű táborozás sok munkát
igényelt, de áldásosnak vallották
mindannyian.
Júl. 26. Simon Pétert és feleségét 50.
házassági évfordulójuk alkalmával
köszöntötte Laczkovszki testvér, kívánva
Isten gazdag áldását életükre.
Júl. 27. – Aug. 2. Gyülekezetünkből
néhány fiatal részt vett a Baptista
Nagytáborban, amit az idén
Balatonszemesen rendeztek meg.
Aug. 2. Gyermekbemutatás. Ifj. Marton
András és felesége elhozták bemutatni
negyedik gyermeküket, Rebekát. Katona

testvér és a gyülekezet azért imádkozott,
hogy a gyermek és szülei „lelki bőségben”
élhessen.
Aug. 10-13. Csendes napok Tahiban.
Egyéni csendességben a Biblia
tanulmányozásával foglalkoztak 22-en a
nap nagy részében. A beszámolók szerint
nagyon áldásos volt az elmélyült igeolvasás
és a reggeli és esti közösség.
Aug. 13-15. Családi napok Tahiban.
Lehetőségük volt a könnyebben mozduló
családoknak felüdülésre a baptista
táborban.
Aug. 16. Országos Konferencia Tahiban.
Imaházunkban nem volt összejövetel, hogy
aki tehette részt tudjon venni az Egyház
által szervezett ünnepségen.
Aug. 20. Államalapítási és új kenyér
ünnepet tartottak a pesterzsébeti egyházak
gyülekezetünkben. Igét hirdetett Győri
János Sámuel evangélikus lelkipásztor,
ünnepi beszédet mondott Szabados Ákos
polgármester, kenyérszentelést végzett és
történelmi áttekintést tett a katolikus
lelkész, a görögkeleti pap az ünneppel
kapcsolatos gondolatait osztotta meg.
Közben szavalat, zeneszám és énekkarunk
énekei hangzottak el.
Aug. 23. Gyermekbemutatás. Szilágyi
testvérék harmadik gyermekéért, Pálért
adtunk hálát és kértük Isten áldását testi–
lelki fejlődéséhez.
Szep. 5. Gyermeknap az imaházban.
Varsóciné Dr. Sipos Emese által szervezett
alkalmon jó hangulatban, vidáman lehettek
ismét együtt az általános iskolás és óvodás
gyermekeink.
Szep. 6. Súlyos betegségből 87 éves
korában szólította el az Élet Ura Piros
Lajos testvért. Temetése szeptember 16-án
az erzsébeti temetőben volt.
Szep. 6. A vasárnap délutáni programban
több beszámolót hallhattunk. Surányi Péter
„nagy kalandnak” minősítette az elmúlt
tanévben a bibliaismeret oktatást a
„Szivárvány” iskolában. Ezt a munkát
Kovács Viktória folytatja a következő
tanévben. A nyári csendes héten szerzett

tapasztalataikat többen is megosztották,
Laczkovszki házaspár, Taligás Ferenc,
Cservenyák Ildikó, és Varsóci Károly.
Mindannyian hasznosnak, áldásosnak tartva
az Ige mellett töltött időt.
Szep. 12. A Kiskőrösi Szeretetházban
meghalt Bartha Dezsőné Varga Rozália.
Bretz Emil lelkipásztor által szervezett
diakonissza képzésre 1947-ben jött
Erzsébetre, majd amikor azt a kommunista
rendszer betiltotta, az erzsébeti
gyermekkorházban maradt ápolóként.
Házasságot 1952-ben kötött, férjével együtt
aktívan részt vettek a gyülekezet életében.
Szolgált az énekkarban, a pengetős
zenekarban, sok éven át szervezte – vezette
a leánykört. Az MKBK megalakulásakor
csoportvezetést vállalt. Férjével 2003-ban
költöztek a szeretetházba, ahol férje a
következő évben meghalt. Rózsika néni
temetése szeptember 17-én volt a kiskőrösi
temetőben.
Szep. 13. Tagságukat Pesterzsébetre hozó
testvéreket köszöntöttünk: Hetényi Levente
és felesége, Kovács Pál és felesége,
valamint Tóth Kornél gyülekezetünk tagjai
lettek.
Szep. 20. Katona testvér a fiatalok és a
fiatal házasok egy csoportjával Lucfalván
hálaadó ünnepélyen vett részt. Énekekkel,
zeneszámokkal, szavalatokkal,
bizonyságtételekkel és az igével szolgáltak
a zsúfolásig megtelt imaházban. Itthon
Surányi Péter és Laczkovszki János
hirdetett igét.
Szep. 27. Hírt kaptunk arról, hogy Viczián
János lelkipásztor testvér 83 éves korában
meghalt Kanadában.
Lesták Máté elköszönt, mert visszament
tanulmányait folytatni Londonba.
Császár Levente kérte a tagokat, hogy
következő vasárnapra hozzanak hálaadás
témakörben imatémákat, amelyeket majd a
hét folyamán Isten elé vihetnek imában.
Délután a fiatalok szolgáltak, vetített képes
beszámolót is tartottak a nyári, bakonyjákói
nyaralásról. Bazsinka testvér volt az
igehirdető.

Szep. 30. Énekkarunk a Deák téri
Evangélikus Templomban szolgált a
reformáció hónapjának megnyitó alkalmán.
Érdekesség volt, hogy előzőleg a templom
előtt térzenét adott a Bocskai István
Oktatási Központ Egressy Béni
Zeneművészeti Szakiskola Fúvószenekara.
Okt. 4. Délelőtt folyamán Gerstenbrand
Ádám és Gerstenbrand Máté bizonyságot
tett arról, hogy megértették Isten hívó
szavát és követni akarják Jézus Krisztust,
ezért kérik bemerítésüket. Délután amerikai
zenei pásztor volt vendégünk és szolgált
közöttünk.
Okt. 11. Hálaadó nap Paróczi Zsolt
szigetszentmiklósi lelkipásztor
igeszolgálatával. Délelőtt a gyermekek
korosztályok szerint álltak ki elmondani
hálaadásuk okát. Többször
megmosolyogtuk a kicsiket, amikor
őszintén föltárták hálájuk indítékát, pedig
az számukra valóságos. Az ige arra
buzdított, hogy mindenért adjunk hálát
(1Thes 5,12-18.), mert minden jó adomány
Tőle származik. (A kicsik őszintesége is.)
Meghallgattuk Gábora Botond
bizonyságtételét, aki kérte bemerítését.
Délután a felnőttek fejezték ki különböző
módon hálájukat énekben, zenében,
versben, bizonyságtételben. Mi is
megtapasztaltuk a 136. zsoltár szavait:
„…mert örökké tart szeretete”.
Okt. 12. Megszületett Pauer Ákos
Krisztián.
Okt. 18. Az igehirdetés előtt Hangay
László, Surányi Kamilla, Katona Réka és
Surányi Júlia mondta el bizonyságtételét és
elhatározásukat, hogy Jézus útján akarnak
járni, kérik bemerítésüket. Az igehirdetés
hangsúlyozta, hogy van feladatunk, mert a
teremtett világ sóvárogva várja Isten
fiainak megjelenését. Az istentisztelet utáni
tanácskozáson mind a hét jelentkezőt
felvette a gyülekezet tagjai sorába, így
nincs akadálya a bemerítésnek.
Okt. 25. Bemerítési ünnepély. Katona
Réka, Surányi Júlia, Surányi Kamilla,
Gábora Botond, Gerstenbrand Ádám,

Gerstenbrand Máté és Hangay László új
életük jelképeként fehér ruhában álltak a
gyülekezet elé és az Úr Jézus példáját
követve bemerítkeztek. A bemerítést
Katona testvér, az igeszolgálatot Budai
Lajos székelyudvarhelyi lelkipásztor
végezte. Kívánjuk, hogy ifjú testvéreink
hűséggel fussák meg az előttük levő
életpályát.
Nov. 1. Frankóné Tisza Marianna
gyülekezetünkbe hozta át tagságát.
A Szeretetszolgálat eddigi szerkesztője,
Máté Dániel, és technikai szerkesztője,
Lesták Károly, fiataloknak adta át a
megjelenítéshez kapcsolódó feladatokat.
Ezután Széll László, valamint Gál Tamás
és Katona Bernát szerkesztésében kapjuk
kézhez a további számokat.
Nov. 22. A délutáni istentiszteleten Dr.
Moré Sándor tartott előadást a migrációval
kapcsolatosan, hogy legyen rálátásunk a
körülöttünk zajló aktuális eseményekre.
Nov. 29. Advent első vasárnapja.
Gyermekbemutatás. Pauer Zoltán és
felesége harmadik gyermeküket, Ákos
Krisztiánt, hozták el a gyülekezetbe
bemutatni az Úr előtt. Imában kértük, hogy
a gyermeknek és a szülőknek tiszta hitük
legyen.
Délután adventi zenés istentiszteleten az
énekkar (karvezetők: Lovászné Gellén
Christa, Baka Sándor, ifj. Koszorús Attila
és Tóth Sámuel), Koszorús Imola Dalma ,
Tóth Sámuel (zongora), Tóth Pál (ének),
ifj. Koszorús Attila (orgona), Papp Györgyi
(cselló) és női kiskar előadásában adventi–
karácsonyi ének- és zeneszámok
hangzottak el.
Dec. 6. Kiss Árpád és felesége Pető Anna
Pesterzsébetre hozták tagságukat.
A délutáni istentisztelet előtt a nőtestvérek
tartottak női kört.
Dec. 12. Meghalt Winkler Györgyné
testvérnő, élt 77 évet. Temetése 2016.
január 8.-án volt Szigetszentmiklóson.
Dec. 12. Katona testvér a Szivárvány
Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola és
Speciális Szakiskola tanulóinak egy

részével eljött imaházunkba, ahol
hálaadással kapcsolatosan színes programot
– zene, kisfilm, prózai szolgálat –
hallgattak végig.
Dec. 17. A Baptista Szeretetszolgálat
vezetése alatt álló Soroksári Átmeneti
Hajléktalanszálló karácsonyi alkalmán
gyülekezetünkből részt vett Katona Béla
lelkipásztor, Laczkovszki János
gyülekezetvezető testvér, valamint Széll
Andrea és Széll Dalma testvérnő is.
Megpróbálták a reményvesztett
embereknek a karácsony bíztató üzenetét
átadni. Az intézmény vezetői
megköszönték a gyülekezet ajándékait, a
fenyőfát, és a déli gyümölcsöket.
Dec. 18. A Budapesti Baptista
Külkereskedelmi Szakközépiskola,
Gimnázium és Sportiskola tanárai és
diákjai töltötték meg imaházunk padjait és
székeit karácsonyi ünnepet tartva. Az
elhangzott igei, zenei szolgálatok,
filmbejátszások karácsony lényegére
irányították a résztvevők figyelmét.
Dec. 19. Koszorús Imola Dalma
diplomakoncertje. A koncert részben
családi hangversennyé alakult. Imola
tudása maximális elismerést váltott ki a
vizsgabizottságból.
Dec. 19. A pesterzsébeti anyaoltalmazóban
tartott karácsonyi alkalmon az Út a
Reményhez Alapítvány önkéntes
munkatársaiként Surányi Péter, Cseke
Gáborné Klári, Rákosi Gergő, RákosiHorváth Krisztina és Széll Andrea vettek
részt a gyülekezetünkből. Surányi Péter és
családja bábdarabján keresztül ismerhették
meg a gyerekek a karácsony igazi
jelentőségét. Az alkalom végén a
gyülekezetünk által összeállított
ajándékcsomagban részesülhettek a
gyerekek.
Dec. 20. Az egyedülállók és szépkorúak
karácsonyi ünnepe fehér asztal mellett.
Aktuális igei bevezető és éneklés után a
jelenlevők kifejezték érzéseiket versben,
élménybeszámolóban, énekben, zenében.

Az ifi csoport ének és prózai szolgálata
ünnepélyesebbé tette az estet.
Dec. 25. Karácsony 1. napja. Vannak
csodák, azt ajándékként kapjuk, de hitre
van szükségünk, hogy átvehessük azokat.
Jézus csodás fogantatásáról és az
emberiséget megosztó életéről hallott
tanítás mellett lélekemelő szolgálatok
hangzottak el.
Dec. 26. Karácsony 2. napja. A
legkisebbek és az általános iskolás
gyermekek eseményeket elevenítettek fel a
karácsonyi történetből. Szolgálatuk után
örömmel vették át a gyülekezet ajándék
csomagjait.
Dec. 31. Szilveszter. Az istentisztelet első
részében különféle szolgálatokat és vetített
képes visszatekintést hallgattunk meg. Az
igehirdetés Lk 12,22-32-ből vett gondolat
alapján önvizsgálatra indított, mert föltette
a kérdést, hogy aggodalmaskodás helyett
Istenbe vetett hittel tudtuk-e megélni az
elmúlt évet. A következő időben tegyük
hittel életünket és dolgainkat Isten kezébe!

Imarovat

számukra
- szívük tisztasága egy érzékeny pont náluk
- felismerik a jó és rossz közti különbséget
2. Imakérés:
- tiszta szívű, élő hitű, odaszánt életű, befogadó keresztény felnőttek váljanak belőlük!
Több testvérünk is van, aki betegség,
gyengeség miatt nem tud eljönni a gyülekezetbe, pedig a szíve, lelke vágyna rá. Vannak testvéreink, akik lehetőségük szerint látogatják őket, gondoskodnak róluk, de többen még így is örülnének szorosabb kapcsolatnak a gyülekezettel.
Imádkozzunk ezekért a betegeinkért, hogy
Isten csillapítsa a lelki szomjukat, valamint
imádkozzunk magunkért, hogy ha feladatunk van ebben a szolgálatban, meglássuk,
megértsük és elvégezhessük azt!
Császár Levente

Könyvajánló, kritika
A Posztmodern már a spájzban van

"Számomra az imádság a szív dobbanása,
egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és
a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás,
mind az öröm idején."
Néhány aktuális imatéma a hónapra:
2016-ban minden hónapban lehetőséget
kap egy csoport, hogy megosszon velünk
hálaokot, imakérést. Ebben a hónapban az
ovis csoport van soron, vezetőiktől a következőket kaptuk:
1. Hálaokok:
- példa a kicsik Istenhite, nyitottsága
- imádságaik őszinték, szívesen és természetesen beszélnek a Mindenhatóval
- otthon a szülők, nagyszülők rendszeresen foglalkoznak a gyerekek lelki fejlődésével: történetekre, imádságra tanítják őket
pici koruktól
- Isten közelében lenni természetes közeg

William Paul Young nagysikerű A viskó
c. könyve korosztálytól és származástól
függetlenül keresztény olvasók millióit
érintette meg. Ez a regény talán nagyobb
pontossággal tárt föl mélyen gyökerező
szorongásokat és sérüléseket, mint Freud
fénykorában, ugyanakkor veszélyes hagyni,
hogy valami szent szöveggé avanzsáljon,
pusztán érzelmi alapon.
Maga a történet nem kifejezetten bonyolult, vagy fordulatos, inkább didaktikus. A
főszereplő, Mac, gyermeke elvesztésének
feldolgozása céljából találkozhat Istennel.
Eltöltenek együtt egy hétvégét, végül pedig
sikerül mély szomorúságával megbirkóznia.
Mikor Mac először találkozik az Atyával,
legnagyobb meglepetésére nem férfi formában látja, hanem nőként. Mivel a könyv
egyik nyilvánvaló célja az, hogy lerombolja

az üres prekoncepciókat, ennél a pontnál
még talán elfogadható az író magyarázata,
miszerint ilyen formában könnyebb tisztán
látni Őt, mert így nem torzítják közhelyek a
gondolkozást.
Azonban ahogy halad a történet, néhány
meglepő megállapítással találkozik az olvasó. A teremtéstörténet és a vezetőség kérdéseit látszólag nagyon egyedi módon magyarázza A viskó:
Young szerint azért lett az oldalbordából
formálva a nő, mert a férfi szülésképtelensége olyan szegénnyé tenné őt, hogy Isten
kénytelen volt a kezdet kezdetén a társteremtésbe akként beemelni őt, hogy amint a
nő szül minden későbbi embert, úgy a nőt
eredetileg a férfi “szülje”. Van, aki szerint
ez csak egy érdekes gondolat, ugyanakkor
semmi eredetiségről nincs szó. Az
ökofeminizmus materialista-mítikus ethoszába lett ügyesen belehelyezve az I Mózes
története.
Ezen felül Young Isten karakterén keresztül azt nyilatkoztatja ki, hogy nemcsak ideálisabb vezető egy nő egy férfinál, hanem
női vezetés alatt az egész világ nagyobb
békének örvendhetne és kevesebb háborúság lenne. Ez talán az előzőnél könnyebben
azonosítható posztmodern elem. Míg az
előző pontnál legalább bibliai helyet találhattunk a szerző állítása mellé, erre már áthallást sem találhatunk. Talán azért, mert a
Biblia elsősorban a természetfelettit érintő
állításokat tartalmaz, következtetései és értelme olyan irányultságú; nem pedig olyan
materialista témákkal foglalkozik lényegileg, mint amiket a posztmodern egyedüli
valóságként jelöl meg – egyébként leszűkítve még a materiális világot is ezzel.
Ugyan a szerző azzal az igénnyel lép fel,
hogy színezetlenül mutassa be az olvasónak
Istent, lemosva róla a júdaista, majd középkori keresztény elképzeléseket, ő sem jut
messzebbre, csupán kortárs elemeket emelt
be a régiek helyére. Ez az írás terjedelme
miatt alkalmatlan rá, hogy Focault-tól Karen J. Warrenig végigmenjen a posztmodernizmuson, ugyanakkor, ha lenne rá hely,

akkor sem lenne értelme. Amíg kiszűrjük a
világi gondolkodást a hitünkből – legyen az
a posztmodern, vagy klasszikus nacionalizmus, esetleg kemény realizmus –, van
lehetőségünk a Biblia helyes értelmezésére,
különben félreértéssé és tévedéssé tennénk
minden reménységünket.
Katona Bernát
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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 bibliatanulmányozás /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:
Lelkipásztor:
Gondnok:
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