Első ifjúsági
konferenciám
Erdélyben
Zilah, 2003. október 10-12.

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Alapítva: 1948-ban
Új folyam: 133. szám

2004. január

Kegyelemben gazdag, boldog Új Évet kívánunk
lapunk minden kedves olvasójának!
Áldjon meg téged az Úr,
és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,
hogy Szentlelkével eltelve
a béke
és a kiengesztelődés
eszköze legyél!
Simon András
„Nincs annyi óra egy évben, mint
amennyi gondolatunk lehet egy órában.
Nem lehet megszámolni őket, mint ősszel a
hulló faleveleket. Úgy vonzzák egymást,
mint egyik láncszem a másikat.
Ha gonosz gondolatok támadnak ben
nünk, ne engedjük meg, hogy azok ural
kodjanak felettünk. A gonosz gondolat
gyújtózsinór, amely a sátáni kísértés szik
rájától meggyullad.
A jó gondolatok áldást hozó vendégek,
amelyeket szívesen kell fogadni, bő asztal
hoz ültetni, és gyakran meghívni.
Senkit sem lehet bíróság elé állítani a
gondolatai miatt, de legyünk biztosak, hogy
mindegyikről el kell számolnunk az utolsó
napon.”
C. H. Spurgeon

Ó-újévi vers
Mert tudom, hogy tudod, szeretlek,
s tudod, hogy tudom, szeretsz,
már nem a csillagok közt kereslek,
de ott, ahol lehetsz,
konyhában, ágyban – nem holdfényparton,
de ott, ahol megjöhetsz,
mégis, egyetlen csodámnak tartom,
hogy szeretlek, s te szeretsz.
Bella István

NE CSAK NAPTÁR
SZERINT
Új esztendő… De csak naptár szerint,
hogyha a bűn, a megtűrt régi mind
velünk marad: kitartott csüggedés,
ápolt közöny, megszólás, nem kevés
irigykedés, jólfésült káröröm,
parázna szem, fullánk nyelv, vádözön
mások felé, kaparcsik vágy, bután
leplezgetett hajsza a pénz után.
De ronda mind, de ó, de rothadó!
Takarja be lehulló tiszta hó,
fedezze el MEGVÁLTÓNK vére mind!
Lehessen új – ne csak naptár szerint!
Füle Lajos

Az ősz folyamán megadatott nekem,
hogy részt vehettem Erdélyben egy ifjúsági
konferencián. Okt. 9-én indultunk el bará
taimmal a 10-én este kezdődő találkozóra.
Már kezdettől fogva szép számmal voltunk
jelen. Az első alkalommal egy előadást
hallhattunk és sokat énekeltünk. Másnap
délelőtt hasonló program várt minket, majd
a kiadós ebéd után négy csoportban szemi
náriumokon vettünk részt. A harmadik nap
délelőttjén id. Veres Ernő nyugalmazott lel
kipásztor szolgált közöttünk. A kb. 1500 fi
atal részvételével rendezett konferencia is
tentisztelettel fejeződött be.
A három nap szolgálattevői voltak: Veres
Efraim, id. Veres Ernő, Mike János, Borzá
si Pál és egy péceli fiatalokból álló együt
tes.
Hálás vagyok az Istennek, hogy jelen le
hettem ezen az áldásokban gazdag alkal
mon.
Török Csaba

Az örök városról
szóló ének
Tekintettel arra, hogy tanulmányoztuk a Je
lenések könyvét, szeretnék egy szép éneket
leírni, amit a hatvanas években énekeltünk
hittestvéreimmel Mezőkovácsházán:

AZ ÖRÖK VÁROSRÓL
Olvastam egy országról, az Örök városról.
Drágakő a kapuja, utcái aranyból.
Szem könnytől nem csillog ott,
Mindenki örvendni fog,
Tér, idő már nem lesz ottan, az Örök vá
rosban.
Olvastam egy folyóról, kristályszép fo
lyamról,
Királyi tróntól folyik, a Bárány trónjától.
A fák balzsam-levele betegeknek gyógy
szere
Tizenkétszer terem ottan, az Örök város
ban.
A napot, a csillagot, a holdat nem találod,
Mert maga az Úr Isten lesz világosság ott.
Tizenkét gyöngykapuja, tere, útja, folyója,
Minden csillogni fog ottan, az Örök város
ban.
Zsótér Ferencné

„SZEDEGETÉS”
„…A boldogság útja: szívedet tartsd távol a
gyűlölettől, s a lelkedet az aggodalomtól.
Élj egyszerűen, keveset várj és sokat adj.
Töltsd ki életedet szeretettel. Sugározz nap
fényt magad körül. Felejtsd el önmagadat
és gondolj másokra. Tégy olyasmit, amit
magadnak is kívánnál. Csak egy hétig élj
így és meg leszel lepve… Ahol szeretet
van, ott Isten van.” – mondja Tolsztoj, és
mi hozzátehetjük, hogy ahol Isten és sze
retet van, ott boldogság van!
Egy lelkipásztortól valaki megkérdezte:
Mit tesz az ön gyülekezete Isten or
szágáért?
Imádkozik – volt az egyszerű felelet.
Csak imádkozik? – kérdezte amaz
csodálkozva.
Nem csak, hanem már imádkozik! –
hangzott a felelet.
Viola néni gyűjtéséből

Köszönöm Neked,
Uram,
hogy befogadsz…
Hogy bűnösen is menedéket találok
Nálad.
Köszönöm Neked, hogy elfogadsz. Úgy fo
gadsz el, ahogy vagyok, s noha ismersz,
mégis vállalsz.
Ha vétkezem, Ellened vétkezem, Uram.
Mégis Eléd viszem vétkeimet. És Te meg
értően tekintesz tékozló lányodra.
Lásd, Uram, ha egy embert bántok meg,
a szeme elé se merek kerülni.
De elébed bűnösen is le merek borulni.
Ha Téged bántalak meg, akkor is Nálad
keresek vigasztalást.
Ilyenkor a bűnnel együtt a büntetést is
szívemben hozom.
Mert van-e nagyobb büntetés annál,
Uram, mint amikor tudatára ébredek annak,
hogy megszomorítottalak?
Segíts úgy élni, Uram, hogy örömöd tel
jék bennem. Mutass utat, hogyan tehetem
jóvá vétkeimet.
Add, hogy felismerjem, mit kell tennem,
s ne forduljon bennem rosszra a jó.
Mert jó szándékkal is tehet rosszat a bo
tor, és ha Te nem vezetsz, eltévedek.
Minden ember a Te országod követe e
földön, Uram. S én szeretném jól végezni
dolgomat, hogy ha földi állomáshelyemről
visszahívsz, elégedett legyél velem, leg
alább annyira, mint elvárható.
A sors útján sok a buktató, és az ember
gyakran sötétben botorkál. De világít a hit
mécslángja. Aki látja a fényét, nem bukhat
el.
Köszönöm, hogy megőrzöl, Uram!
Kunitzer Szonja:
Köszönöm c. könyvéből

GONDOLATOK ESZ
TERGOMRÓL
Örömmel olvastam a Békehírnökben, hogy
Esztergomban baptista gyülekezet alakult.
Ez a gyülekezet utóda egy másiknak, amely
1925-ben jött létre, néhány család részvé
telével. Az én anyai nagyapám volt az első
tagja. Rumpli Jánosnak hívták, akinek a
megtérése egy nagyon szép történet. Nagy
apám az első világháborúban orosz fog
ságba esett. Itt találkozott Alexovics
György lelkipásztorral, itt tért meg és me
rítkezett be, és hívő emberként tért haza.
Megismerkedett Boros Mihály testvérrel,
aki Komáromban volt lelkipásztor. Ács,
Neszmély, Tokod, Dorog és Esztergom volt
a missziós körzete. 1925-től haláláig –
1970-ig – nagyapám, mint laikus misszió
zott a környező helységekben (Dorog, To
kod, Esztergom, Annavölgy, Sárisáp). Sok
szor megdobálták záptojással, sőt börtönbe
is zárták. Isten azonban vele volt és megse
gítette. Sajnos Esztergomban nagyon nehéz
volt baptista hívőnek lenni. Egy érseki, sőt
hercegprímási székhelyen nem könnyű hin
teni a jó magot. Mégis 5-6 család járt rend
szeresen a gyülekezetbe. A 30-as évek ele
jén egy alkalommal Tahi táborban talál
kozott nagyapám Alexovics testvérrel.
Édesanyám mindig könnyes szemmel em
legette ezt a találkozást, olyan öröm volt
nézni is ezt az igazi testvéri szeretetet.
1970. után megszűnt ez a gyülekezet. A fi
atalok a munkalehetőség miatt elköltöztek,
előtte pedig – 1956-ban – sokan külföldre
távoztak. Jobbágy István testvér szülei, és ő
maga is, néhány évig itt laktak és szolgál
tak a gyülekezetben.
Még egy eseményt szeretnék tanulságként
közreadni:
Élt itt (Esztergomban) egy testvér a csa
ládjával. Pápai Györgynek hívták. Kedves,
vidám hívő ember volt, mindenki szerette.
Egy helyen kutat ástak. Már minden kész

volt és indult felfelé a létrán, s amikor az
első fokra lépett ráomlott a föld. Hála le
gyen az Úrnak, ő készen volt a nagy talál
kozásra. Nekünk legyen tanulság: „Legye
tek készen…”!
Az idős, Tokodon, Neszmélyen élő testvé
rek biztosan sok mindenre emlékeznek,
számunkra pedig öröm, hogy Isten újra ka
put nyitott Esztergomban.
Övé legyen a dicsőség!
Winkler György
Gyülekezeti események röviden

November 30.: Advent 1. vasárnapja. A
délelőtti igei tanítás II. Péter 2:1-10a. alap
ján a tévtanítókról szólt. Délután a „kis if
júság” szolgálatát hallhattuk.
December 7.: Almási testvér a „kis ifjú
ság”-gal Pestszentimrén evangélizációs
szolgálaton volt. Itthon Flock Gábor teoló
gus hirdette az igét.
December 13.: Szombat este a Lázár utcai
általános iskola, majd a Pesterzsébeti Vá
rosi Vegyeskar és gárdonyi vendégeik kö
zös karácsonyi koncertet tartottak imahá
zunkban.
December 14.: Új tagokat köszönthettünk:
Durkó Miklós és felesége Pesterzsébetre
költöztek, tagsági igazolvánnyal jöttek Bu
dafokról. Halászné Gyarmati Ildikó vissza
hozta tagságát Rákoscsabáról. Kívánjuk,
hogy beépülve, találják meg szolgálati he
lyüket a gyülekezetben.
December 17.: Laczkovszki Ádám test
vérék családjába kislány érkezett, neve Na
omi. Kísérje őket Istenünk áldása.
December 20.: A József Attila Általános
Iskola és a Városi Vegyeskar karácsonyi
koncertje az imaházban.
A Magyarországi Baptista Egyház Köz
ponti Énekkara a kelenföldi református

templomban J. S. Bach Karácsonyi oratóri
umából adott elő részleteket.
December 21.: Almási testvér betegsége
miatt a délelőtti istentiszteleten Flock Gá
bor teológus szolgált az igével. A karácso
nyi-újévi legáció idejére elköszönt a gyüle
kezettől.
16.00 órától kerületünk 150 hátrányos hely
zetű gyermekét ismertettük meg a ka
rácsonyi történettel, melyet jelenet formá
jában imaházunk gyermekei adtak elő. A
megjelent gyermekeket külföldről kapott és
a helyi gyülekezet által összeállított cso
magokkal ajándékoztuk meg.
December 22.: „Nyugdíjasok karácsonya”
15.30 órától.
December 25.: Karácsony. A délelőtti ige
hirdetés Lukács ev. 1-2. részében leírt tör
ténetek alapján bemutatta, hogy Isten ho
gyan növeli a hitetlenkedők hitét.
Almási testvér köszöntötte Váci Ágotát és
Vass Bélát eljegyzésük alkalmából.
Karácsonyi gyűjtésünket a Békehírnökben
meghirdetett célra, a veresegyházi imaház
építésére küldjük el.
Délután jól előkészített programmal szol
gált az ifjúság és az énekkar. A szolgálatok
témája „Jászol és kereszt” volt. Az igehir
detés a betlehemi pásztorokról szólt.
December 26.: Gyermekek karácsonya
10.00 órakor. Az óvodás, az alsó és felső
tagozatos gyermekek gazdag szolgálata ta
nítóik lelkiismeretes munkáját tükrözte.
Urunk áldja meg őket, hogy fáradozásuk ne
legyen hiábavaló.
December 28.: Délelőtt és délután Almási
testvér tanításából nyerhettünk áldást.
December 31.: Óév búcsúztató istentisz
telet 17.00 órától.

Bemutatkozás
Floch Gábor Barnabásnak nevezetek el
szüleim, miután az Úr 1982. kedves esz
tendejében napvilágot láttam (január 9.)
egy csendes, bágyadt budapesti kórházban.
Tizennégy éves koromban döntöttem
úgy, hogy nem folytatom tovább azirányú
szánalmas próbálkozásomat, hogy betölt
sem a bennem levő „ isten-alakú űrt” és el
fogadtam Isten kegyelmét, és kértem, hogy
felejtse el bűneimet és bocsásson meg. Az
óta Vele élek. Nem egy célnak szenteltem
az életem, hanem egy személynek, Jézus
Krisztusnak, és ami az Ő kedves és tökéle
tes akarata, azt próbálom tenni (Jn.12:26.;
Róm.12:1-2).
Fóton kezdtem általános iskolai tanul
mányaimat az Ökumenikus Általános Is
kolában, majd a budapesti Lónyay utcai
Református Gimnáziumban folytattam,
ahol leérettségiztem. Az irodalom, a törté
nelem és a nyelvek mindig is érdekeltek,
ezért régész szerettem volna lenni, míg
meg nem szólított az Úr. Nem akartam lel
kész lenni. Tudom, hogy mindenki ezt
mondja, de én tényleg nem akartam. A szí
vemben azzal az érzéssel mentem a felvé
telire, amivel Luther is mehetett a Biro
dalmi Gyűlésre, ahol megfogalmazta „itt
állok, másként nem tehetek…” Tudom,
hogy Isten most itt akar látni. Várom, hogy
megmutassa a következő lépést.
A Szeminárium első évében Sülysápra
és Szentmártonkátára voltam beosztva, a
második évet pedig Pestimrén töltöttem.
Istentől kaptam ajándékba feleségemet
Glózik Editet, aki szintén a Teológiára jár,
mint szociális munkás, akivel tökéletesen
kiegészítjük egymást, akivel együtt járunk
követségben Krisztusért, és akivel eltöltjük
ezt a néhány földi évet, amivel felkészü
lünk a Mennyországba érkezésre.
Miután felépült a hírhedt Berlini Fal, más
napra a keletiek átdobtak a nyugatiaknak

egy nagy vagon szemetet, amire a nyuga
tiak ruhával, gyógyszerrel, élelmiszerrel, és
egy papír cetlivel válaszoltak, amin ez állt:
„Mindenki azt adja, amije van!”
Bennem Krisztus él, és Őt szeretném
adni a testvéreknek ez évben. Szeminarista
vagyok. Szolga, mindenkinél kisebb, tele
hibákkal, de egyet igyekszek tenni: még
közelebb kerülni Istenhez, és tovább égni
az Ő oltárán.
Sokan egy-ügyűnek tartanak. És ez így
van – egy ügyem van: Jézus Krisztus. Sze
retném kérni a testvéreket, akiktől már
most rengeteget tanultam, hogy imádkoz
zunk egymásért. Imádkozzunk mint Mózes
és harcoljunk Isten ügyéért, mint Józsué.
Floch Gábor Barnabás

A Baptista
Szeretetszolgálat fel
hívása
Iránban több száz gyermek maradt ár
ván a decemberi katasztrófa miatt. Többsé
gük a Bám közelében levő bentlakásos is
kolák valamelyikében tanult, és a földren
gés idején nem volt a városban. Nekik most
egyedül kell szembenézniük a kettős tragé
diával: hozzátartozóik és otthonuk elvesz
tésével. Szenczy Sándor, a Baptista Szere
tetszolgálat elnöke – a Bám városában dol
gozó magyar egészségügyi csapat tagjaként
– a helyszínen tárgyalt az egyik bentlakásos
intézmény igazgatójával, hogy közösen ta
láljanak módot a gyermekek támogatására.
Az árván maradt gyermekek további életén
a más országokban több éve sikeresen mű
ködő, Fogadj (jelképesen) örökbe! (www.
fogadjorokbe.hu) programunkkal szándé
kozunk segíteni. Várjuk olyan vállalatok,
közösségek, magánemberek jelentkezését,
akik támogatni tudnak egy iráni árvát egy
éven át havi 3000 forinttal. Ezzel a hozzá
járulással, a helyi partnereinkkel közösen

gondoskodunk egy földönfutóvá vált iráni
gyermek alapvető ellátásáról. Telefon: 061/302-2929.
(Magyar Nemzet, 2004.január 3.)
Derűs percek

Két zsíros kenyér vándorol a sivatagban.
Egyszer csak elsiet mellettük egy harma
dik.
- Hát ezzel mi van? Miért siet ennyire? –
kérdezi az egyik.
- Nem tudom … De nagyon be van sóz
va!
Két alma beszélget:
- Birs?
- Seretlek!
Két hangfal megy a sivatagban. Megszólal
az egyik.
A másik Videoton.
Két telefon beszélget:
- Versenyezzünk?
- Fölösleges. Te úgyis Westel!
Két moszat beszélget a tengerparton:
- Maga is moszat?
- Nem. Nekem moszógépem van.
Az okos és a buta majom banánt eszik. Az
okos majom le se húzza a héját.
- Mi az? Te meg sem hámozod? – kérdi
a buta.
- Minek? Úgyis tudom, mi van benne!
SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja

Felelős szerkesztő:
dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban
Interneten: http://ps.hu/szeretet-szolgalat

Fakanál

Pácolt nyúlgerinc
Hozzávalók: 4 db fiatal nyúlgerinc; 4 ge
rezd fokhagyma; 1 evőkanál piros arany; 1
evőkanál mustár; 1 dl olaj; 1 mokkáskanál
őrölt bors; 5 dkg sárgarépa; 5 dkg fehér
répa; 25 dkg burgonya; 2 db zöldpaprika; 1
db paradicsom; 15 dkg vöröshagyma; ízlés
szerint: só
Elkészítés: Sütés előtt 1-2 nappal a nyúlge
rinceket lehártyázzuk, besózzuk, borsoz
zuk, piros arany, mustár, olaj és bors keve
rékével megkenjük. Kibélelünk egy jénai
tálat alufóliával és beletesszük. A sárgaré
pát, a paprikát, a paradicsomot, a hagymát
feldaraboljuk, a burgonyát kockára vágjuk,
és egyenletesen elosztjuk a hús tetején.
Alufóliával légmentesen lezárjuk, sütésig
hűtőben érleljük. Sütés előtt a tálba öntünk
2 dl vizet. 1 órát így pároljuk a sütőben,
majd az alufóliát felnyitva pirosra sütjük.
Párolt rizzsel tálaljuk.
Lestyános resztelt máj
Hozzávalók: 1 kg sertésmáj (vékony csí
kokra vágva); 3 dl étolaj; 20 dkg vörös
hagyma (apróra vágva); 3 dl paradicsom
ivólé; 1 dl vörösbor; 3 kiskanál lestyán; 3
kiskanál pirospaprika; 1 kiskanál Vegeta
Elkészítés: Bográcsban, 2 dl olajban szal
masárgára dinszteljük a hagymát. Közben
egy edényben 1 dl olajat, a lestyánt a pap
rikát, a Vegetát és a 3dl paradicsomlevet jól
összekeverjünk. A hagymára ráöntjük a má
jat és reszteljük. Ezután leemeljük a tűzről
a fazekat, és hozzáöntjük a fűszeres pa
radicsomlét. Keverjük, majd visszatesszük
a tűz fölé. Néhány percig forraljuk, közben
rálocsoljuk a bort. Azonnal fogyasztható!
Állandó alkalmaink
Csütörtök:
Vasárnap:

18,30
9,00
10,00
17,00
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