Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 167. szám

„Szemeimmel
tanácsollak téged…
(Zsolt. 32:8.)
Ebben az évben ünnepeljük házasságunk 30
éves évfordulóját. Jó visszaemlékezni az útra,
amelyen hordozott minket az Úr. Bár lenne
ezernyi nyelvem, hogy hálámat kifejezzem Is
ten iránt.
Szeretnék bizonyságot tenni arról, hogy Is
ten miképpen segíti a hívő fiatalt a párkeresés
ben – pármegtalálásban, ha kéri az Ő vezetését.
Már egész fiatalon, tizenkét éves koromban el
határoztam, hogy X lesz a társam, vagy senki.
Csak édesanyámmal osztottam meg a titkomat,
aki mosolygott merész kijelentésemen.
Aztán teltek az évek. Iskola, munkahely,
majd megtérés, bemerítkezés – követték egy
mást az események. Majd jött a nagy kísértés,
éppen a párválasztást illetően. A csapdába
beleestem. Isten ekkor határozottan és
tragikusan beleszólt az életembe. Ezután
elköltöztem otthonról úgy 200 km-re felejteni,
újat kezdeni. Új munkahely, új gyülekezet, új
fiatalok. Újra visszataláltam az Úrhoz, Aki
megbocsátott, elfogadott. Újra imádkoztam,
olvastam a Bibliámat, szolgáltam Őt.
Egy év telt el így. Lelkileg gyógyultam,
erősödtem, és megértettem, hogy nem történik
semmi véletlenül az életemben.
Ekkor elkezdtem imádkozni azért a valaki
ért, akit édesanyámnak említettem már nagyon
régen. Úgy éreztem, őt Isten nekem szánja.
Emberileg nem sok reményem volt, hisz 200
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km választott el bennünket. Ő is kereste a tár
sát valahol.
Isten egy este gyönyörű ígéretet ajándéko
zott nekem. A napi vezérfonal szerinti Ige így
szólt: „Az Úr félelmében légy egész napon,
mert ennek bizonyos vége van, a te várakozá
sod meg nem csalatkozik.” (Péld. 23: 17/b-18.)
Nagyon-nagyon örültem ennek az ígéretnek,
szinte alig hittem, hogy nekem szól. Úgy vol
tam, mint Gedeon azzal a bizonyos gyapjúval.
Újra imádkoztam: „Uram, erősíts meg engem
abban, hogy ez az Ige nekem szól!” S még
imádkoztam, Bibliám különös egyszerűséggel
egyet visszalapozódott, és a szemem megakadt
a lap közepén lévő mondaton: „az Úrban le
gyen bizalmad, erre tanítottalak ma téged, igen
téged.” (Péld. 22:19.)
Hálás voltam ezért a világos, egyértelmű
válaszért. Már nem kételkedtem. Ismételget
tem naponként ezeket a mondatokat. (Sokszor
elmondom ma is bizonyságul fiataloknak.)
Egyetlen dolgom volt, félni az Ő nevét, meg
őrizni szívemet és várni az Ő ígéretére.
Egy év és egy hónap telt el. Ezalatt Isten
tisztított, tanított, nevelt. Majd eljött az idő,
amikor az Úr egymáshoz vezetett minket. Tár
sam is leküzdött minden akadályt, mert Isten is
úgy akarta, hogy egymásra találjunk. Elsöpört
mindent az utunkból. S mivel Ő nem sablono
san dolgozik, páromnak akkor adott tanácsot,
mikor már eldöntötte magában, hogy velem
akar élni. Abban az évben, szilveszterkor, ige
kártyát kaptunk a gyülekezetben, és ő ezt az
Igét kapta: „Áldom az Urat, aki tanácsot adott
nékem.” (Zsolt. 16:7.)
Úgy érzem, a 30 év világosan igazolja: Is
ten nem ejt hibát. Amit Ő egybeszerkeszt, az
tökéletesen működik. Nagyon sok próba volt

és lesz is még életünkben. De azt tudom, hogy
Aki egymásnak teremtett minket mindig ve
lünk lesz és átsegít a bajokon.
Kedves fiatalok! Ne a diplomát, a gazdag, a
sikeres társat keressétek, hanem az Isten által
kirendeltet. A karrier, a pénz, a gazdagság nem
boldogít. Boldoggá csak Isten teheti az embert,
mivel Ő teremtett minket, csak Ő tudja mi a jó
nekünk. Ha élő kapcsolatunk van Vele, akkor
megértjük vezetését és engedelmeskedünk.
Kedves fiatal testvérem! Bízz életed te
remtőjében! Tőle kérd a hozzád illő társat! S
ha megkaptad, lásd benne Isten ajándékát min
dig, évek múltán is, ha nehéz évek jönnek, ak
kor is. Nem könnyű, de lehetséges ébren tar
tani a másik iránt érzett szeretetet, türelmet,
hűséget. Isten segít, csak kérjed és akarjad! Ő
boldognak akar látni és azt akarja, hogy Őt di
csérjük a házasságért, társunkért és minden ál
dásért, amit benne adott nekünk.
(eMeL)

vánosan hitet tettem, beismertem bűnös volto
mat, kértem Jézus Krisztus példájára történő
bemerítésemet, és a gyülekezethez való csatla
kozást.
Azóta élek Vele, Általa, követem Őt, és
vallom: újból és újból kegyelmére, irgalmára,
Szent Lelkére van szükségem, hogy jól képvi
seljem Őt, és éljek akarata szerint.
Az eltelt idő sok-sok tapasztalata: hogy Is
ten hordozott, védett, oltalmazott családommal
együtt, a nehézségekben, próbákban velünk
volt, velünk van, és kezében tartja életünket.
Hitbeli tapasztalataim által fejlődtem, erősöd
tem és vallom, hogy az események felett, az
eseményekben Ő az Úr.
• A háború idején elsötétítés alatt fényvédő
papírt erősített a gyülekezet az ablakra,
hogy az esti istentiszteletet megtarthassa, a
veszély ellenére együtt imádja, magasztalja
az Urat.
• A háború alatt a szomszédokat, valamint
egy orosz hívő katonát befogadtak szüleim
éjszakára. A házban levők hitték, hogy Is
ten az övéit és a velük lévőket oltalmazza:
„tábort jár az Őt félők körül, és kiszabadítja
őket”.
• Kisgyermekként részt vehettem a noszvaji
körzet bemerítési istentiszteletén, melyet a
síkfőkúti tónál tartott.
• Hitmélyítő napok, evangelizációs alkalmak
a bükkzsérci imaházban Nemeshegyi Gyula
és Laczkovszki János lelkipásztor testvérek
részvételével.
• Hálaadó napokon, ünnepeken vehettem
részt a noszvaji, majd a lénárddaróci kör
zetben
Több, mint 43 éve a Pesterzsébeti gyüleke
zet tagjaként részesültem mennyei örömök so
kaságában, melyből néhány kiemelkedő alkal
mat felsorolok:
• Billy Graham testvér szolgálatai: Tahi
táborban, Nap utcai baptista templomban,
Népstadionban
• Mabavit találkozók: Zánka, Nagyvárad,
Debrecen
• Gyülekezetünk
énekkarának
vendég
szolgálatai: Hannover, Arad, Kiskunhalas,
Szeged, Pécs, Miskolc, stb…
• Vendég énekkarok fogadása, saját itthoni
ünnepeink, BVSZ vasárnapok, bemeríté
sek, évfordulók, stb…
• Új templomunk tervezgetésénél, a telek, te

Három, erzsébeti, ill. volt erzsébeti testvér
emlékezik 50. lelki születésnapjára:

Bizonyságtétel

Akit megtalált a kegyelem
Ötven éve történt, hogy Jézus Krisztus pél
dájára, hitem vallomása alapján a bükkzsérci
baptista imaházban Gerzsenyi Albert noszvaji
lelkipásztor
által
hetedmagammal
bemerítkeztem.
Hogyan indultam el, hogyan jutottam hitre,
mi volt életemben az elindító, meghatározó
jelenség?
Baptista hívő szülők által Isten elindította
testi életemet, majd a szülők szeretete, az Úr
hoz, a gyülekezethez való ragaszkodásuk, a
gyülekezet lelki élete, meghatározta azt, hogy
hit ébredjen szívemben, fejlődjön és növeked
jen.
Az 1955. évi szilveszteri istentiszteleten
ének által szólt hozzám Isten, és indított el a
bűnbánat, bűnvallás útján. Ekkor eszméltem
rá, hogy nekem Jézus Krisztusra és bűnt eltörlő
vérére van szükségem. A gyülekezet előtt nyil
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rület biztosításánál, az építkezés teljes ideje
alatt- a szolgálati lakást is beleértve - ta
pasztaltuk hogyan kovácsolta össze a Szent
Lélek szíveinket, akaratunkat, és az óta is
Isten áldása kíséri a gyülekezet és a benne
hívők életét. Drága megtapasztalások soro
zatát éltem és éltük át mindannyian.
Az eltelt 43 év alatt Isten megáldotta lelki
pásztoraink munkáját: Kalkó József testvér,
Laczkovszki János testvér, Szűcs József test
vér, Nemeshegyi Zoltán testvér, dr. Almási
Mihály testvér. Vendég lelkipásztorok pl.:
Cserepka János testvér, Viczián János testvér,
stb…
Emlékeztem életemre, valamint az eltelt 50
évre röviden, címszavakban.
Istennel járni, Vele élni jó, emlékezni szük
séges, áldásai sokaságát felmérni lehetetlen.
Emlékeztetem magam és testvéreimet a
Zsolt. 103:2. versére: „Áldjad én lelkem az
Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményé
ről.”
Kovács Zoltán

gyülekezetben töltöttem: hétfő - imaóra; kedd zeneóra; szerda - lánykör; csütörtök - isten
tisztelet; később péntek - énekóra; vasárnap de: istentisztelet; du: istentisztelet ifjúsági órá
val.
Egyik reggelen a János 3:16. volt a kijelölt
ige, ami engem akkor nagyon szíven talált,
hogy az Úr Jézus milyen sokat szenvedett ér
tünk, értem! Addig azt hittem, hogy az én ki
sebb-nagyobb bűneim: engedetlenség, hazug
ság, irigység, szeretetlenség, stb… nem szá
mítanak bűnnek, de akkor megértettem, hogy
mint Róma 3:16. mondja: „A bűn zsoldja a
halál”, és így ahogy vagyok mindenestől el va
gyok veszve, de a kárhozattól csak az Úr Jézus
mentő szeretete szabadíthat meg ha azt elfoga
dom, és Vele a kísértésekkel bátran szembe
szállhatok Őbenne elrejtve. Ezt felismerve
kértem bemerítésemet.
Bemerítésem napján, 1956. július 8-án,
Koleszár Éva testvérnőtől kaptam egy hat
pontból álló útmutatót további hívő életemre.
1. Máté 10:32. alapján: meg kell vallani Őt az
emberek előtt
2. I. Péter 2:2., Zsolt. 119:11. alapján: naponta
kell olvasni Isten igéjét
3. I. Thess. 5:17, Ézsaiás 40:31. alapján szün
telen imádkozva az Úrban bízzunk
4. Ap. Csel. 5:32. alapján akaratunkat vessük
alá Isten akaratának, és feltétel nélkül fo
gadjuk a Szent Lélek vezetését
5. Malakiás 3:10., II. Kor. 9:6-8., Ap. Csel.
5:10. alapján adakozzunk Isten országára,
de vigyázzunk nehogy megcsaljon minket a
Sátán
6. Máté 25:14-30., Ap. Csel. 2:42-47., 4:3237., Ján. 13:34., Máté 22:37-38., I. Ján.
4:19., 3:17-18., Ján. ev. 4:24., alapján
azonnal álljunk munkába Isten dicsőségére
és a gyülekezet javára.
Azóta megtapasztaltam, hogy a fentieket
nagyon nehéz betartani. De Isten engedetlen
ségünk, zúgolódásunk, hitetlenségünk ellenére
is, ha hittel Hozzá fordulunk a legnagyobb
mélységből, a legkilátástalanabb helyzetből is
felemel. Életem során számtalanszor megsegí
tett és megáldott családommal együtt, ezért
éneklem az énekíróval: „Ó, lenne bár ezernyi
nyelvem…elzenghetném dicsénekem… arról
mit Isten velem tett.”

50. Bemerítési évfordulóra
A háború előtti években nagymamám és
édesanyám szomszédjaik Zs. Tóth István és
Horváth Márton testvérek által megismerked
tek az erzsébeti baptista gyülekezettel és a hívő
élettel. Majd nem sokára, a 30-as évek végén a
háború elől Mohácsra költöztek és a pécsi
gyülekezetben mind a ketten bemerítkeztek.
Édesanyám 1941-ben férjhez ment egy Faddon
élő hívő baptista fiatalemberhez, aki az én
édesapám volt, és aki születésem előtt egy hó
nappal a fronton meghalt. A háború után –
1949-ben – a család visszaköltözött Erzsébetre
és rövid időn belül elhoztak a gyülekezetbe,
ahol akkor sok hasonló korú gyerek volt. Na
gyon jól éreztem magam a Vasárnapi Iskolai
csoportban – legszeretettebb tanítónk Kovács
Gáborné, Kati néni volt – és itt sok barátnőt
találtam. A gyülekezetben sok szerető szívű
felnőttet ismertem meg. Az 50-es évek elején
Győri Jenő bácsi többségében gyerekekből lét
rehozta a pengetős zenekart.
Ilyen előzmények után az akkori külső kö
rülmények ellenére – melyekből én nem sokat
érzékeltem – szinte a hét minden estéjét a

Kovács Zoltánné Szilvia
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„Akit az Úr szeret”

záltak. Mivel asszisztensként dolgoztam a tü
dőgondozóban, mindent tisztán láttam. A bp-i
Korányi szanatóriumba kerültem egy döntő
vizsgálatra. Féltem az eredménytől, nem tud
tam elaludni. Elővettem a Bibliámat, imád
koztam, majd kinyitottam. Közepe táján nyílt
ki, ahol ezt olvastam: „Kinek szíve Rád tá
maszkodik, megőrzöd azt teljes békével, mivel
Benned bízik.” (Ésaiás 26:3.)

Hálás szívvel állok meg mennyei Atyám
előtt, bizonyságot téve kegyelméről, szereteté
ről, amellyel hordozott egész életemben. Hála
legyen azért az ötven évért, amióta gyermeke
vagyok.
Igen szomorú gyermekkorom volt. Bár
szüleim baptisták voltak, a második világhá
ború után életük tejesen tönkrement. Édes
anyámmal és 3 hónapos kishúgommal marad
tunk egyedül. Az anyagi gondok, s szüleim
válása igen hátrányosan érintettek, hisz akkor
még a válás ritkaságszámba ment. Kitaszított
nak éreztem magam, magányos voltam.

Sírva adtam hálát Istennek a szabadításért.
A vizsgálat eredménye negatív lett. Áldom az
én Gyógyítómat! Isten csodálatosan szól, tanít,
nevel akár egy-egy igeverssel, prédikációval,
bizonyságtételeken keresztül. Életemet a bi
zonyságok fellege veszi körül, s a jó Isten cso
dálatosan gondoskodik rólam.
Füle Lajos költő is így érezhette, amikor a
következő verset írta:

Egy családi házban laktunk Krasznai Pista
bácsival, aki hűségesen járt az erzsébeti bap
tista gyülekezetbe, s gyakran elvitt magával.
Jól éreztem magam az imaházban. A gyüleke
zeti alkalmak, a biblia-iskola, a pengetős zene
kar kis életem részévé vált. Győri Jenő bátyám
– aki a zenekar vezetője volt – és kedves fele
sége nagy szeretettel vettek körül. Ez a szeretet
életük végéig elkísért.

Hogy mondjam el
Ha azt mondom, hogy
mostanában többször
átéltem ezt a nagyszerű csodát,
ezt az álmomban adott eleget,
Te nem hiszel nekem.

Egy nyári vasárnap Baranyai bácsi szolgált
a gyülekezetben, mint vendég lelkipásztor. Is
ten szeretetéről, az Úr Jézusról beszélt, Aki
nem személyválogató, Aki feltétel nélkül sze
ret, megbocsátja bűneinket, s az én bűneimért
is a Golgotára ment. Miközben ezeket mondta,
sok dioptriás szemüvegén keresztül rám nézett,
s én úgy éreztem, csak nekem beszél. Az is
tentisztelet végén odamentem hozzá. Beszél
gettünk, majd meghívott otthonukba, ahol ked
ves feleségével tanítottak. Együtt imádkoz
tunk, meg-meguzsonnáztattak, szeretettel vet
tek körül.Megragadott ez a szeretet. Szívembe
fogadtam az Úr Jézust és 1956. júliusának
második vasárnapján bemerítkeztem.

Hogy mondjam el,
hogy Jézus meghalt értem,
s lehullottak rólam, mint árnyék a
fényben,
tegnapjaim nyomasztó terhei.
Hogy mondjam el, hogy bármi
képtelenség,
de Isten téged is éppen így szeret.
Írást adott felőle véreset,
másolata az evangélium.
Hálás vagyok a pesterzsébeti gyülekezetért,
ahol megismertem a Megváltót, Jézus Krisz
tust. Azokért a testvérekért, akik példák lehet
tek előttem – itt emlékezem meg szeretettel
Máté Vince testvéremre. Hálás vagyok mostani
gyülekezetemért – az egriért –, ahol igyekszem
a helyemen lenni és jó Atyám dicsőségére
szolgálni.

Azóta eltelt 50 év, melynek minden napja
kegyelem számomra. Isten szeret megbocsátja
bűneimet, meghallgatja könyörgéseimet. Ve
lem van örömeimben és életem nagy próbái
ban. Testi, lelki betegségeimet meggyógyítja.

Szádeczkiné Fekete Piroska

Néhány évvel ezelőtt a rtg. és ct. vizsgála
taim alapján az orvosok tüdőrákot diagnoszti
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Mit ér az ember, ha vén?

száll a füst, mindenki látja. Azt, hogy a fákból
oxigén száll fel, senki nem látja. De nem is
fontos, hogy lássák, az a fontos, hogy szálljon.
És a füstölő kémények közül milyen jó oda
menekülni az árnyas fák közé! Akkor tudjuk
meg csak, mit jelentenek, ha már nincsenek.
Kedves Idős Testvérek! Azt üzenem most
Önöknek, hogy parkokká kell válniuk! Olya
nokká, ahol néha szívesen üldögélnek saját
maguk is. Hogy amikor a „füstös kémények
közül” este fáradtan hazajönnek a fiatalok,
sokszor maguk is füstölögve, akkor jó legyen
nekik hazajönni, üdítő legyen leülni Önök
mellé. Egy-egy családban egy-egy idős ember
tudjon ilyen levegőt teremteni maga körül.
Erre még az is képes, akinek már arra sincs
ereje, hogy elmenjen az üzletbe vásárolni,
vagy a kertben dolgozni. Hiszen napközben
minden idős és beteg odatelepedhet Jézus lá
baihoz, sokat beszélgethet Vele, telítődhet ál
dásokkal, amelyeket senki sem tud elvenni
tőle, s amelyeket ő tovább tud adni azoknak,
akik körülötte élnek.
Mit ér az ember, ha vén? Ennyit, ilyen sokat
érhet!
(Vaslabán Csaba – Diabetes 2006/4)

Néhány héttel ezelőtt ellátogattam a
máriaremetei bazilikába. Amint sietve mentem
vissza az autómhoz, a templom előtti vad
gesztenyefák alatt megszólított egy idős férfi.
Egyebek között ezeket mondta:
- Könnyű a tisztelendő úrnak, amíg ilyen
könnyedén lépked. De ha majd megöregszik,
megtudja mi a balsors! Tudja mit ér az ember,
ha vén? Semmit! Kétfélét akarok venni az üz
letben, s mire odaérek, az egyiket elfelejtem.
Hiába kötök csomót a zsebkendőmre, mert
amikor előveszem, semmi sem jut eszembe
róla. Hol itt fáj már, hol ott fáj, és az ember
órákig üldögélhet egy-egy orvosi rendelőben,
vagy fürdőben. És egyáltalán semmit sem tud
már tenni. Tudja, milyen tevékeny ember vol
tam? Most is az lennék, hiszen mióta nyugdíj
ban vagyok, az egész család elhalmoz kérések
kel, mondván, a papa ráér. Rá is érek, de nem
bírom. A nagy akaraterőmből megmaradt az
akarat, de elszállt az erő. Így nem érdemes
élni! Én nem tudok örülni már semminek.
Olyan az öregember is, mint ezek a vadgeszte
nyék itt – mutatott fel a fára –, még a virág is
tüskés gombóccá lesz rajta őszre.
Szívesen beszélgettem volna még vele
ezekről a kérdésekről, de azután az órájára né
zett és sietve elbúcsúzott. Az óvodából kellett
hazakísérnie az unokáját.
Elgondolkodtam. Vajon mindenben igaza
van? Csakugyan semmit sem ér az ember, ha
vén? Valóban nem tud már semmit tenni, ha
ereje megfogyatkozik? És ha kevesebbet tud
tenni, akkor kevesebbet is ér? Vadgesztenyévé
válik minden idős és beteg ember? Tüskéssé,
szúróssá, aki terhére van önmagának és kör
nyezetének is?
Mit ér az ember, ha vén?
Sokat, nagyon sokat érhet, ha nem a maga
keserűségének szagát, hanem Krisztus jó illatát
árasztja ebbe a világba. Azt a szolgálatot vé
gezhetik el az idős emberek, amit a parkok.
Egy nagy városban kémények százai ontják a
füstöt, de ha itt-ott vannak vén, vagy kevésbé
vén fák, facsoportok, ezek folyamatosan tisz
títják a levegőt, oxigénnel frissítik azt. Nem
csinálnak tulajdonképpen semmit, csak van
nak. Úgy vannak jelen, hogy hatnak, és az ál
dásukat sokan érzik. Azt, hogy a kéményből

Mindig csak adni
A jó öreg kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom.
( ismeretlen költő verse)
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Jézus érted is megtette.
Érted?!

embernek szusszanni sincs ideje, hanem arra
az életre, amire Jézus hív. Arra az életre, ami
nem e világhoz igazodik, és nem önmagamról
szól. Arra az életre gondolok, ami Jézusban
gyökerezik, és tőle kapja az erőt, a hitet, a re
ményt.

A békesség Istene az, aki a szívekben is bé
két tud teremteni. Ahogy a háborgó tengert le
csendesítette Jézus, úgy tudja a mi háborgó
lelkünket is lecsendesíteni. Nem kell más, csak
az, hogy engedjük át Jézusnak az irányítást.

Kötöz a világ, vagy ami benne van? Jézus
szabadulást ígér. Nem fog cserbenhagyni. En
gem sem hagyott cserben. Most menjek ki a
világból? Vonuljak remetének? Szó sincs róla,
hiszen Isten nem kivesz a világból, hanem
megtart benne.

Az egyik legnehezebb dolog az életben,
hogy feladjam a saját akaratomat. Isten elveszi
az akaratomat? - kérdezhetnéd. Nem elveszi,
hanem átadhatod neki, de amit nem akarsz, azt
nem fogja rád kényszeríteni.

Most mi az igaz? - kérdezheted. Annyi val
lás, annyi tanítás, annyi eszme. Mi az igazság?
Hol az igazság? Merre keressem?

Nem könnyű átadni, sőt nem is lehet. Egye
dül legalábbis nem. Hol lennék, ha Jézus nem
segít? Az én erőm kevés, de ha Ő ad erőt, és Ő
a segítségem, akkor minden könnyebb és egy
szerűbb. Elmondom, mert átéltem Isten nélkül,
és átéltem Istennel is a nehéz helyzeteket.
Bizton állítom, hogy Istennel könnyebb.
Ahogy a Biblia írja: "Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki megerősít engem."

Sok út van, de Jézus azt mondja, hogy én
vagyok az út.
Sokféle igazság van, de Jézus azt mondja,
hogy én vagyok az igazság.
Sokféle élet van, de Jézus azt mondja, hogy
én vagyok az élet.
Tudd meg, hogy Jézus szeret, és olyannak
szeret, amilyen vagy. Lehetsz fekete vagy fe
hér, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg. Ő
alkotott, és tud rólad mindent. Ismer téged, és
tudja azt, amit csak te tudsz. Őelőtte nem lehet
titkod. Hát nem csodálatos?

Hát szokott Isten hazudni? Az ember igen,
de Isten nem. Voltam nehéz helyzetben anya
gilag, és voltam nehéz helyzetben lelkileg is,
de Isten egyikben sem hagyott cserben. "Hívj
segítségül engem a nyomorúság idején!"mondja az Úr. Én megtettem, és íme itt va
gyok. Ha engem meghallgatott, téged is meg
fog. Miért keressük a megoldást a mulandó
ban?

Jézus odament azokhoz is, akiket lenéztek,
akiket megvetettek. Ő nem személyválogató.
Lehetsz gazdag vagy éppen szegény, lehetsz
lenézett vagy menő, tudd meg, hogy Isten előtt
épp olyan elesett vagy. De van egy jó hírem.
Isten nem akarja, hogy a kétségeid és félelmeid
között vergődj. Szabadítót küldött, aki hozzánk
hasonlóvá, emberré lett. Isten maga jött közénk
Jézusban.

Ha eddig Isten nélkül éltél, most próbáld ki
Ővele. Nem muszáj, lehet nemet is mondani.
Élhetsz úgy, mint eddig. Isten nem kényszerít
rád semmit, amit nem akarsz. De hatalmas ígé
rete van azok számára, akik elfogadják az ő
kegyelmét. Kegyelem, mert ingyen van. El le
het utasítani, de el is lehet fogadni. Te döntesz.

Jézus azt mondta: "Aki engem lát, látja az
Atyát."

Isten üzenni szeretne neked valamit: "Íme,
most van a kegyelem ideje! Íme, most van az
üdvösség napja!"
Isten már elkészítette a békességet, az üdvös
séget, amely a tiéd lehet. Hogy sokat veszít
hetsz? Ha odaadod magad neki, mindent oda
adnál, hogy a közelében lehess. Mit is mond
hatnék még? Az élet Ura életet, igazi életet
szeretne adni. Most nem a rohanó stresszes és
kapkodós mindennapokra gondolok, amiben az

Bízz az Úrban, mert a bizalom nem szégye
nít meg.
Boldogok, akik az Úrban találnak békességet,
mert nem kiborulnak, hanem leborulnak.
(Érted?!)
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Időben

Kézben

Az újjászületést nem lehet betervezni, nem le
het életkorhoz kötni, nem lehet emberileg irányí
tani, és nem lehet létrehozni. Az újjászületés csoda,
Isten teremtő munkája, kegyelem. Aki addig
szellemileg halott volt, életre kel. Isten Szent
Szelleme betölti a szívünket, életünket. Régi rossz
dolgok, bűnök elmaradnak, a tenger fenekére
süllyednek, és elkezdődik egy új Élet, Vele! Ő lesz
életünk irányítója. Benne lesz elrejtve életünk hét
köznap, ünnepnap. Csodálatos, megnyugtató és
békét adó elrejtettség ez. Annyi döntést kell meg
hozni egy embernek, egy egész életen át. Iskolák,
barátok, házasság, munkahelyek, és apró hétköz
napi, mindennapos döntések. Olyan nagy kegye
lem, ha valaki ezekhez az útelágazásokhoz úgy ér
oda, hogy a legnagyobb és legfontosabb döntést
már meghozta. Döntött az őt kereső, szeretettel
felénk
közeledő,
bűneinkért
és
a
mi
megigazulásunkért a halált is vállaló Úr Jézus
Krisztus mellett. Ettől kezdve döntéseink már nem
a mi sokszor szubjektív, rövidlátó, behatárolt szel
lemi kapacitásunk termékei, amelyek mindig egy
szélvésztől hányatott, irányt vesztett, irányt té
vesztett, zsákutcákba futó életet eredményeznek,
hanem döntéseink az Úrtól vannak. Maga az Úr
Jézus hozza meg a döntéseinket. Az Ő végére me
hetetlen bölcsessége, végtelensége, teremtő ha
talma ad életünknek, töretlen, egyenes vonalú,
célra törő, győzelmes irányt. Az Úrral élni csodá
latos! Dönts mellette még ma! Ne nézz önmagadra,
életkorodra, emberekre, környezetedre, tapaszta
latlanságodra, gyengeségeidre, bűneidre, betegsé
geidre. Nézz Rá, ragadd meg téged kereső, szere
tettel feléd kitárt karjait. Add át életed Jézus
Krisztusnak még ma! Egyedül Nála van jó helyen
a te életed is. (dr. Somogyi Tihamér – Internet)

A kosárlabda a kezemben kb. 19 dollárt ér,
Michael Jordanéban viszont 33 milliót.
Ez attól függ, kinek a kezében van.
A baseball-labda a kezemben kb. 6 dollárt ér,
Mark McGuire kezében viszont 19 milliót.
Ez attól függ, kinek a kezében van.
A teniszütő haszontalan az én kezemben,
viszont Venus Williams kezében bajnoksági
győzelmet hoz.
Ez attól függ, kinek a kezében van.
Egy bot a kezemben távol tart egy vadállatot,
Mózes kezében viszont szétválasztja a
hatalmas tengert.
Ez attól függ, kinek a kezében van.
Egy csúzli a kezemben csak gyermekjáték,
de Dávid kezében viszont óriást győz le.
Ez attól függ, kinek a kezében van.
Két hal és öt kenyér a kezemben csupán két
halas szendvics,
Isten kezében viszont ezreket táplál.
Ez attól függ, kinek a kezében van.
Kezemben szögekkel csak madáretetőt
építhetek, de Jézus kezeiben egész világot meg
váltóak a szögek.
Mint tudjuk, ez attól függ, kinek a kezében van
nak.
Helyezd hát aggodalmaidat, félelmeidet,
reményeidet, családodat, kapcsolataidat Isten
kezébe, hiszen...
... attól függ, kinek a kezében van.

Gyerekekn
ek
Gyerekek!
Ezt a rajzot színezzétek ki és
adjátok oda Máté Daniellának! (A
legszebb rajz csokit ér!)
Nagyobb gyerekek !
Hány olyan igevers található a
Bibliában, amelyben szerepel a
”Pásztor” ?
(A legpontosabb találat is
csokit ér!)
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Fakanál

Derűs percek

Mostani számunkban cukorbetegeknek ajánlott re
cepteket adunk közre.

Káposzta
-Kisfiam, miért nem eszed a káposztát? Hiszen at
tól nőni fogsz!
-Jaj, apa, ha attól nőni lehetne, a nyulak már mind
akkorák lennének, mint az ökrök!

Töltött pulykamell

Hozzávalók: 60 dkg pulykamell; 20 dkg alma;
8 dkg gépsonka; 8 dkg óvári sajt; 4 dkg light
margarin; 3 evőkanál olaj; só; fehérbors.

Hal
A vendég mondja a pincérnek fizetés közben:
- Azt az egy szelet halat olyan drágán számította,
mintha egy egész halat rendeltem volna!
- Nálunk ez így szokás, uram.
- Még szerencse, hogy nem marhaszeletet rendel
tem!

Elkészítése: A pulykamellből négy szeletet vá
gunk, amelyeket késsel felszúrunk. A hámozott
almát és a gépsonkát kis kockákra vágjuk, a
sajtot lereszeljük. A margarint sóval, borssal
eldolgozzuk, majd előbb a sajttal, utóbb a
sonkával, almával összedolgozzuk. A tölteléket
a hússzeletekbe töltjük, hústűvel összetűzzük,
és egy kiolajozott tűzálló tálba tesszük.
Meglocsoljuk a maradék olajjal, kb. 1 dl vizet
öntünk alája, alufóliával lefedjük, és sütőbe
tesszük, pároljuk. A végén kb. 15 percig
alufólia nélkül pirosra sütjük. Köretként
szezámmagos
burgonyapürét
tálalhatunk
hozzá.
E.: 464 kcal; Sz.: 4 g

Mennyi?
Japánok egymás között:
- Mi van a kezemben?
- Hifi-torony.
- No, igen, de mennyi?
Nagyvad
- Mi szükséges ahhoz, hogy valaki nagyvadra va
dásszon? - kérdezik a híres vadásztól.
- Három fontos dolog. Éles szem, nyugodt kéz és
erős hang.
- Erős hang?...
- Igen, hogy meghallják, ha egy fa tetejéről segít
ségért kiabálok...

Zöldséges csirkecomb
Hozzávalók: 60 dkg csirkecomb lebőrözve; 20
dkg karalábé; 20 dkg sárgarépa; 20 dkg
zöldborsó; 20 dkg karfiol; 2 evőkanál olaj; 1 dl
tejszín; só; bors; petrezselyem; leveskocka.
Elkészítése: A csirkecombokat sóval, borssal
meghintjük, az olajon mindkét oldalát átsütjük.
Ezután a leveskockából készült 1 dl lével
felöntjük, hozzáadjuk a kockára vágott
karalábét, sárgarépát, a rózsáira szedett karfiolt
és a végén a zöldborsót. Együtt pároljuk, míg
meg nem puhul. Tálalás előtt ráöntjük a
tejszínt, átmelegítjük, de nem forraljuk.
Finomra vágott petrezselyemmel meghintve
tálaljuk. E.: 343 kcal; Sz.: 7 g

Gallér
Egy vadász meséli:
- Egy alkalommal az erdőben készültem letele
pedni egy datolyafa árnyékában, amikor mögöttem
megjelent egy oroszlán. Egyre közelebb jött, már a
nyakamon éreztem a leheletét.
- És mit csináltál?
- Mit, mit? Felhajtottam a galléromat.

Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:

19,00
18,30
19,30
Péntek:
18,00
Vasárnap: 9,00
9,00
10,00
17,00
18,30

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
lapja
Felelős szerkesztő:

dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel, Máté Daniella, Máté
Lukács
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban
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