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„Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át
most és mindörökké” Zsolt 125,2

Fogadalom

elhagytalak, de most nagy irgalmassággal
összegyűjtelek!” Ézs 54,5-7

Új év, új kegyelmi idő. A prófétával mi is
elmondhatjuk: „Szeret az Úr, azért nincs
még végünk, mert nem fogyott el irgalma.”
JSir 3,22. Igen, szeret az Úr és könyörög
érettünk: „Uram, hagyd meg még ebben az
évben, míg körülásom és megtrágyázom,
hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor
vágd ki” Lk 13,8.
A napokban mondták a televízió egyik
műsorában, hogy az új év kezdetén nagyon
sokan tesznek fogadalmat, de sajnos nem
tartják be. Arra gondoltam, hogy
megtérésünkkor, egy új élet kezdetén
mennyi fogadalmat tettünk mi is az Úrnak.
Vajon megtartottuk ezeket? A Szentlélek
Isten tegye világosabbá számunkra, hogy
melyek azok, amiket nem tartottunk meg.
Ezek megtartása legyen a fogadalmunk az új
év kezdetén. Talán ez lesz az utolsó alkalom.
Varga Lajos

Isten nem hagy el!
„Mert férjed a te Alkotód, akinek Seregek
Ura a neve. Megváltód Izráel Szentje, akit az
egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott
és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és
mint megvetett és ifjú asszonynak azt
mondja Istened: egy rövid szempillantásra

Még alig léptünk bele a 2017-es évbe, máris
annyi tragédiával találkoztunk, amennyivel
régen talán tíz év alatt sem. Pici gyermekek
maradtak édesapa nélkül, fiatal feleség férj
nélkül, tini gyermekeiket gyászolják
szüleik, egyik legjobb tanárukat egy egész
iskola.
Szerencsétlenségek
tömkelege
szárazon, vízen és levegőben. Mintha csak
„beindult” volna valami. Igen.
Sajnos saját gyülekezetünkben is megnőtt az
elhalálozások száma. Majdnem minden
héten búcsút veszünk valakitől.
Hiszem, hogy Jézus visszajövetele előtt
ezek a fajta jelek is sokasodni kezdenek. De
Isten azt üzeni, hogy amikor mindezeket
látjátok, ne csüggedjetek el, hanem
emeljétek fel szemeiteket, mert már nagyon
közel van az az idő, hogy találkozzunk a mi
Megváltónkkal. Azzal a személlyel, aki ma
reggel úgy mutatkozott be nekünk, mint
Alkotó, mint egy hatalmas, megszámlálhatatlan sereg Ura, mint a Megváltó, mint az
egész föld Istene, mint egy oltalmazó,
szerető férj.
De ha Ő ilyen, miért engedi meg ezt a sok
borzalmat? Miért van ennyi szenvedés?
Jogos a kérdés.
Eszembe jutottak azok az emberek, akikről
nemrég olvastam. 2-3 ezer méter magas
hegyekben laknak, kis falvakban. Csak

gyalogosan jutnak el a 4-5 km-re lévő
központba, ahol vásárolni tudnak. Napontakétnaponta teszik meg a több kilométeres
utat, hegynek föl, völgybe le. Fiatalosak,
fürgék, nincs közöttük elhízott, és sokáig
élnek. A nehéz körülmények nem a kárukat,
hanem a javukat szolgálják. Jézus néha
megenged fájdalmat, veszteséget a mi
számunkra, hogy kibillentsen komfortzónánkból, hogy ne bízzunk a „holtbiztos”
körülményeinkben, hanem kezdjünk el
sokkal jobban Benne bízni, Rá támaszkodni.
„Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív
téged az Úr, és mint megvetett és ifjú
asszonynak azt mondja Istened: egy rövid
szempillantásra elhagytalak, de most nagy
irgalmassággal összegyűjtelek!” – olvassuk
az igében.
Ő ott van a kormánykeréknél. Egyetlen
pillanatra sem feledkezik meg rólunk –
akkor sem, ha a körülmények azt sugallják.
Nem engedi forróbbra fűteni a kemencét,
mint amennyit elbírunk viselni. Viszont
szeretné, ha a szenvedések kohójában
kiégne belőlünk minden salak, hogy ezáltal
alkalmassá váljunk arra a hatalmas
feladatra, amit Ő szánt nekünk. Bátorítson
téged is ez a mai ígéret. Ő összegyűjt minket
hamarosan, akár a tenger fenekéről is.
Összegyűjti darabokra hullott életünket, a
„csontok megelevenednek” - úgy, hogy soha
többé nem kell aggódnunk és könnyet
ejtenünk, mivel ott már nem lesz temető és
könny, sem fájdalom, csak örökös öröm.
Kitartás! AZ ÚR KÖZEL!
Farkas Zoltán

Felfoghatatlan csoda
„Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és
hűsége nemzedékről nemzedékre” Zsolt
100,4-5
Még a régi imaházban olvashattam először
kisgyermekként, és most újra ez az igevers
jut eszembe, immár (még nagyon furcsa
kimondani) édesapaként. Mint már sokan
tudják, Isten megáldott minket egy

angyalkával. 2016. dec. 13-án, 02:27-kor
megszületett Máté Maja, 4150 grammal, 58
cm-rel.
Szeretnénk köszönetet mondani az értünk
mondott imákért, és hálát adni Istennek az Ő
ajándékáért, Majáért. Bár a szülés
körülményei korántsem voltak megnyugtatóak, de Istennek hála, Maja egészséges
kisbaba, szépen gyarapodik. Lassacskán mi
is kezdünk az új életünk mindennapjaiba
beletanulni.
Kérjük a testvérek további imatámogatását
egészséges életéért, nekünk, szüleinek pedig
bölcsességért, hogy átadhassuk neki minden
szeretetünket.
Legyen
erőnk,
hogy
segíthessük életét és megtaníthassuk neki az
Úr nagyságát, illetve átadhassuk neki, amit
Drága Szüleinktől és Nagyszüleinktől
kaptunk útravalóként: „mert jó az Úr,
örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről
nemzedékre”.
Köszönettel és üdvözlettel:
Máté Lukács Levente, Dóri és Maja

Reményik Sándor: Béke
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárba ment,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Minden nap egy szolgálat

Női kör

Örömet szerezni jó érzés. Mindig lesz
közöttünk valaki, akinek lehet segíteni,
gyülekezetünkben és ismerőseink között.
Évekkel ezelőtt olvastam, hogy minden
nap tegyünk legalább egy jó cselekedetet.
Gondoltam, ez egy kicsit sok nekem. De
ahogy teltek a napok, hetek, hónapok, évek,
egyre több szolgálatot kaptam. Mert kértem
Istentől, mára legtöbbször már nem egy
szolgálat van naponta. Ez boldogít, és erőt
ad a holnapra is.
Miből állhat a szolgálat? Először is
felkeresni testvéreinket, ismerőseinket,
megkérdezni, tudunk-e valamiben segíteni.
Ha beteg valaki, megkérdezni, van-e
gyógyszere. Ha nincs, kérni a misszió
kasszából, és kiváltani azt. Megkérdezni
egy-egy testvért, tudunk-e osztozni nehéz
anyagi helyzetén. Egyszer egy testvérnő
elmondta, hogy a fiának kellene cipő. Ezt
meghallani és segíteni szolgálat. Van, aki
ruhát kér. Szólok egy-két testvérnek, és már
meg is van a megfelelő ruha.
Volt valaki, aki fekhelyet kért. Ez egy
kicsit nehezebb – mondom -, de hiszem,
hogy meglesz. Pár nappal később szólt egy
testvér, hogy van egy jó állapotban levő
heverője, amit oda adna. Csak álltam előtte,
egy ideig nem találtam szavakat. Majd
mondtam, hogy „éppen most” kell egy
rászorulónak. Hálát adok Istennek, hogy
kézzelfoghatóan kirendeli, ami szükséges,
ha hittel kérjük.
A csodákat meg kell élni, mert ígéretet
kaptunk: ha hittel kérjük, megadatik. Nem
sorolom, az én Istenem tudja, mikor és
milyen formában lehet jót tenni, amíg a
kegyelmi idő tart.
Isten áldását kérem a gyülekezetünkben a
szolgáló testvérek életére.
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy
valamit másokért, ha még oly apróságot is –
valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán
kitüntető érzést, hogy megtehetted.” Albert
Schweitzer

A "női kör" mozgalom közel 80 éves
hagyományra tekint vissza baptista
közösségünkben. Itt Erzsébeten is mindig
aktív szolgáló és támogató csoportja volt a
női bibliakör a gyülekezetnek (lásd
imaházépítés alatt). Ezt a hagyományt
próbáljuk a kb. 1 évvel ezelőtt újraindult női
körrel újraéleszteni és a gyülekezet adott
életszakaszához illeszteni.
Célja egy ilyen körnek, hogy a nők sajátos
élettapasztalataikat, speciális, női mivoltukból fakadó harcaikat meg tudják osztani
olyan lelki közegben, ahol értik őket,
elfogadják őket, ahol tapasztalatokat
cserélhetnek és egymás segítségére
lehetnek.
Ezen túl a nők többsége, a "Márták"
keresik
a
szolgálati
lehetőségeket,
feladatokat, ahol kézzel fogható eredménye
van a munkájuknak. Ezek a kreatív,
szervező asszonyok és lányok. Ők a
tortasütő, csomagokat készítő, karácsonyi
dekorációban
gondolkodó,
mosogató,
műsorokat szervező mindenesek. Az ilyen
jellegű munkákat is jó, ha közösen beszéljük
meg és hangoljuk össze egy-egy ilyen
alkalmon, hogy aki részt szeretne venni
benne, ki ne maradjon.
A közösség építésén túl cél az is, hogy
lelkileg fejlődjünk, érzékenyek legyünk a
gyülekezetünkön belül és kívül levő
emberek
problémáira,
gyengeségeire,
nyomon kövessük a misszióban fáradozók
szolgálatát,
és
mindezt
közösen,
imádságainkban tudjuk felkarolni és
továbbgondolni a lehetőségeket.
Szeretném, ha ez a kör nem egy belterjes
női csoportosulás lenne, hanem egy olyan
közösség, ahol minden korosztály jól érezné
magát, ötleteivel gazdagítaná, lelkileg
pedig emelné a többieket.

Egy Testvérnő a gyülekezetből

Katonáné Vasadi Leonóra

Elöljárószó
Szorongató szeretet
Az
adventi
időszak
kezdetéig
visszatekintve, több olyan családi és
gyülekezeti "élmény" ért, amikről különkülön is lehetne egy-egy beszámolót,
gondolatot írni.
Advent első vasárnapján hosszú idő után,
közel két év elteltével ültem vissza az
énekkarba, illetve a férfikarba. Jól esett a
régi
bevett
szokásnak
megfelelően
énekekkel szolgálni, hiszen a betegségem
kezdete óta - hitem szerint csak a sajnos
hosszú lefolyású gyógyulás idejére - fel
kellett hagynom a rendszeres énekléssel.
Isten viszont kegyelmesen gondoskodott
szolgálati lehetőségről, hiszen mielőtt
megbetegedtem
volna,
feleségemmel
elvállaltuk a gondnoki szolgálatot. Ha egy
ajtót Isten bezár, nyit egy másikat. Ez az Ő
isteni kegyelme. Azután ugyanezen a napon,
a délutáni istentisztelet kezdetén kaptam egy
SMS-t,
hogy
Krisztina
lányomnál
beindultak a szülési fájdalmak, férjével
elindultak a kórházba. Mondanom sem kell,
hogy milyen izgalmak közepette énekeltem
a férfikarban, és mire az alkalom végére
értünk és bezártam az imaház ajtaját,
megszületett Kinga unokám, így nagypapa
lettem.
Időrendben
következett
édesanyám
sokadszorra ismételt kórházba kerülése.
Sajnos betegségeiből kifolyólag nála a teljes
gyógyulás már nem várható, csak az
egészség további romlásának megakadályozása, a fájdalmak mérséklése, az
életminőség fenntartása, javítása lehet a cél.
Vele kapcsolatban Ady verssorai jutnak
eszembe: "...Köszönöm törtszívű édesanyámat... Köszönöm a kétséget, a hitet...".
Számomra példaértékű az, amilyen erős,
rendíthetetlen hittel viseli a megpróbáltatásokat. A kórházi orvosoknak, ápolóknak,
betegtársaknak bizonyságot tesz, verseket
olvas.

Majd
következett
a
"szépkorúak"
karácsonya, amikor jó volt látni, hogy a
gyülekezetünk ezen korosztályhoz tartozó
tagjai milyen nagy létszámban voltak jelen,
és milyen elkötelezettséggel, örömmel
szolgáltak az Úrnak és egymásnak. Ezalatt
az idő alatt fiataljainkkal állítottuk és
díszítettük fel a fenyőfát, valamint készültek
a gyermekeknek szánt ajándékcsomagok. Itt
szeretném külön megköszönni mindazok
segítségét, akik bármilyen részt is vállaltak
a feladatok teljesítésében. Köszönöm!
Még a karácsonyi ünnepek előtt a kerületi
baptista fenntartású iskolák karácsonyi
ünneplései zajlottak, valamint a kerület 120
rászoruló gyermekének készített gyülekezetünk ajándékot a "cipősdoboz " akció
keretében, és szervezett átadási ünnepséget.
Ezután következtek a karácsonyi ünnepek
a maguk családi és gyülekezeti örömeivel,
áldásaival, majd az óévi, illetve az újévi
alkalmak a visszatekintésekkel, hálaadásokkal, új évi fogadalmakkal, reményekkel.
Az újév első napjaiban az In Medias Brass
fúvós együttes CD felvételeinek adott
otthont imaházunk.
Így érkeztünk el az egyetemes ökumenikus
imahét alkalmaihoz, amelyeknek idén a
gyülekezetünk adott otthont. Az imahét
vezérgondolata a 2Kor 5,14-20 igeversek
alapján "A Krisztus szeretete szorongat
minket...". Végighallgatva az alkalmi
igehirdetéseket, újra és újra fel kellett
tennem magamnak a kérdéseket: milyen is
ez a krisztusi szeretet és hogyan szorongat
engem? A Krisztus szeretete nem mulandó,
hanem örökkévaló, nem érdekvezérelt,
hanem önzetlen. Ez a szeretet egyetemes,
minden emberre kiterjedő, minden embert el
akar érni. A Krisztus szeretete úgy
szorongat,
hogy
sürget,
ösztönöz,
kényszerít, serkent, buzdít, motivál. De mire
is? Engem a családunkban gyermekként,
testvérként, férjként, apaként, nagypapaként, apósként, vejként, sógorként, a
gyülekezetben testvérként, szolgálatban
társként, elöljáróként elsődlegesen arra,
hogy az élő Krisztus szeretete legyen látható

az életemben. Ez késztessen önvizsgálatra,
bűnvallásra, megbékélésre, megbocsátásra,
imádkozásra, a keresztényi értékrend,
életvitel megtartására, az örömüzenet
hirdetésére,
életemmel
a
Krisztus
bemutatására, hogy a környezetemben minél
több embertársamnak kívánatossá váljon a
Krisztuskövetés. Szeretném mindezeket a
múltból táplálkozó krisztusi értékeket
megélni, és úgy átörökíteni a környezetemben élőkre, a családom és a gyülekezet
tagjaira, hogy ezekre az értékekre épülve
életképes jelenben élhessünk, és reménnyel
teljes lehessen a jövendő!
Tudom, hogy ez az írás a SzeretetSzolgálat újságunk februári számában fog
megjelenni, de talán még nem késő egy újévi
verssel kifejezni jókívánságaimat.
Horváth László
Törőcsik Julianna: Adjon Isten
Adjon Isten új évet,
Az új évben egy új széket!
Adjon elé asztalt, nagyot,
Terítéket, szép gazdagot!
Mindennapi kenyerünket,
A székünkön a helyünket,
Asztal körül helyet másnak!
Helyet az egész Világnak!
Adjon Isten jó szándékot,
Tiszta szívből ajándékot!
Erőt, tudást, akaratot,
Fehér lelket, patyolatot!
Adjon néktek békességet,
Szorgalmat, jó egészséget!
Igaz társat, hű barátot,
Tiszta házat, jó kabátot!
Jó kabátban jó nagy szívet,
Jó nagy szívben igaz hitet!
Igaz hitben igaz éltet!
Adjon Isten boldog évet!

Ifjúsági rovat
Sok szeretettel köszöntöm ismét a
Testvéreket az ifjúság nevében. Az ünnepek
elmúltával, a félévzárás és a vizsgaidőszak
végeztével lassan mindannyian visszatérünk
a megszokott hétköznapokhoz, így az
ifiórák is a megszokott rendben mennek
tovább. Az elmúlt hónapban a pénteki
alkalmakon a bibliatanulmányozásról és a
családról beszélgettünk, ahol igyekeztünk
gyakorlatias oldalról megközelíteni ezeket a
témákat. Ezen kívül egy külső programunk
is volt, elmentünk korcsolyázni a
Városligeti műjégpályára.
A tavasz a baptista fiatalok életében az
ifjúsági konferenciák időszakával egyenlő.
Több nagy konferencia is lesz az
elkövetkező időszakban, ezek közül
kiemelkedő alkalom a debreceni ifjúsági
konferencia. Ebben az évben február 17-19.
között kerül megrendezésre a Lovarda
Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontban, itt elfér az összes fiatal. A
szervezők így írnak a konferenciáról: „Az
idei konferenciánk címe: ISTENKÉPES.
Számtalan istenkép közül választhatsz.
Hősök, példaképek, sztárok vesznek körül
minket. Lehet értük rajongani, tisztelni,
szeretni őket. Saját isteneket is gyárthatunk
magunknak. Adja magát a pénz, a
népszerűség, a karrier, de még a család, sőt
a szolgálat is lehet életünk értelme. De
egyedül ISTEN KÉPES arra, hogy betöltse
minden szükségünket. Mindent megadhat
nekünk, de mit ad meg valójában? Milyen
lehetőséget, áldásokat jelent, ha vele járunk?
És mit adhatunk neki mi? Hogyan
fejezhetjük ki a szeretetünket felé?“
A mostani rovatban Lovász Petrát
kérdezzük meg arról, hogy hogyan készül az
érettségire. A
következőkben
arról
olvashatnak a Testvérek, hogy Petra hogyan
éli meg ezt az időszakot.
„Bizonyára sokan tudják, hogy idén fogok
végezni a gimnáziumban, és most erről
szeretnék írni. Német előkészítős, két

tannyelvű osztályban tanulok. Ennek
eredményeként 2016 végén Német Nyelvi
Diploma vizsgát tettem. 5 évig tudatosan
készültem erre a megmérettetésre, de
éreztem, hogy Isten ott van velem és fogja a
kezem, így kimondhatom, hogy ugyan
egészséges drukk mellett, de minden terhet
lerakva tudtam részt venni a vizsgán. Ugyan
végleges eredményem még nincs, de hiszem
és bízok benne, hogy a befektetett energia
kifizetődik.
A továbbtanulást illetően számomra évek
óta kész terveim voltak. Pénzügy és
számvitel szakon szerettem volna folytatni
tanulmányaimat a Budapesti Corvinus
Egyetemen. Ez azonban január 6-án teljesen
átformálódott egy egyetemi nyíltnapon. Az
előadás kezdetétől teljesen idegennek
éreztem a szakot. Úgy éreztem, nem erre a
pályára való vagyok, és nem rendelkezem
olyan tulajdonságokkal, amelyeket ez a szak
megkövetel. Ezeken kívül - mely számomra
a döntő érv volt - tudtam, hogy ez a szakma
nem azt a munkát nyújtaná nekem,
amelyben szívesen dolgoznék évtizedeken
keresztül. Ezért úgy döntöttem, másik
szakra jelentkezem. Hála Istennek az
újonnan választott szakon is ugyanazok a
felvételi követelmények, így nem volt
felesleges az eddigi felkészülésem. Ezek
alapján német nyelvből és matematikából
fogok érettségizni. Ezek mellé még társul
egy angol nyelvvizsga, mely még előttem áll
(március 18-án).
Minden bizonnyal sokan kérdeznék, nem
aggódom-e? Most a nyelvvizsga jelenti
számomra az első akadályt, így erre
koncentrálok. Bizonytalan vagyok, hisz
tisztában vagyok a tudásommal, mely nem
biztos, hogy elegendő az elvárt szinten.
Ennek ellenére igyekszem a maradék egy
hónapban a tőlem telhető legjobban
felkészülni, a többit pedig Istenre bízom. Én
a saját részemről mindent megteszek, ezen
túl minden más úgy fog alakulni, ahogyan Ő
azt eltervezte, ezt pedig igyekszem
elfogadni, még akkor is, ha netalán csalódás
érne.

A maradék 3 hónapot az érettségiig
igyekszem teljesen kihasználni és tudatosan
felkészülni. Ugyan az írásbelire azt
mondják, nem lehet készülni, de a
rendelkezésemre álló anyagokat igyekszem
elsajátítani, csökkentve annak az esélyét,
hogy úgy üljek ott a vizsgán, hogy a témával
sem vagyok tisztában. Az érettségi május 812. között lesz, megköszönném és
nyugalommal töltene el, ha a Testvérek
gondolnának rám imáikban. Az egyetemi
felvételi eredménye majd július közepén
derül ki. Hiszem és remélem, hogy
szeptembertől olyan egyetemen folytathatom tanulmányaimat, ahova Isten
helyezni akar, és örömömet tudom lelni a
tanulmányaim folytatásában.”
Koszorus-Lovász Debóra

Apropó – 5 kérdéssel
generációról generációra
Az Apropó c. új rovatunk januári
felvezetője után fogadják a testvérek
szeretettel az első írást. A sorozat lényege,
hogy ismerjük meg egymást jobban a
gyülekezetünkben, beszélgessünk egymással a lap hasábjain keresztül is.
Az aktuális apropónk, aminek kapcsán
Szabó-Sipos
Csilla
testvérnővel
beszélgetek, a következő. Egy éve Csilla
bejelölt egy közösségi oldalon – csak
sejtettem, honnan ismerhetjük egymást, és
talán még nem beszélgettünk soha előtte.
Néhány hónappal később egy női
konferencia tömegében köszönt rám
kedvesen – a nevemen szólítva engem.
Ezután elhatároztam, szeretnék vele
ténylegesen megismerkedni. Most már
ennél sokkal előrébb járunk. Íme, a vele
készült interjú.
1. Kezdjük kiindulásképpen ezzel: mióta és
kikkel együtt jársz a gyülekezetünkbe, hogy
vezetett ide az utatok?
Közel 18 éve járunk ebbe a gyülekezetbe.
Erdélyből települtünk át, a kerületben

vettünk lakást. Egy vasárnap idelátogattunk,
éreztük a testvérek szeretetét, és azóta is
idejárunk a férjemmel és két gyerekemmel.
2. A lányod, Noémi 2016 novemberében
merítkezett be. Hogy élted meg akkor, és
hogy alakultak a bemerítés utáni napok,
hetek?
Nincs annál csodálatosabb, mint átélni,
hogy engem is szeret az Isten. Már 12
évesen megtapasztaltam az Ő megbocsátó
kegyelmét – felemelt és karjába vett. Voltak
hullámvölgyek is, de akkor sok erőt adott,
sokat imádkoztam, ezáltal megújultam.
Emiatt is nagyon örültem, hogy Noémi
lányom is ilyen hamar megtért, mint én.
Ezért egyedül Istent illeti a dicsőség. Jön a
kamaszkor, neki ez sok erőt fog adni. A fiam
is mondja: anya, majd én is megtérek.
Nekem meg az a feladatom, hogy sokat
imádkozzak.
3. Mi az, amiért hálás vagy mostanában?
Hálás vagyok először is azért, mert Noémi
megtért, ahogy mondtam. Katona testvér
nagyon sokat segített a foglalkozáson. A
másik hála ok az, hogy 2015 nyarán a férjem
nagyon beteg volt. Műtét, szövődmények,
külföldi kezelés, újabb műtét. A második
műtét után azt mondták, hogy lehet, újabb
műtétre kerül majd sor. Nagyon beteg volt,
és ez nagy harc volt nekünk. Sokat
imádkoztunk, és nagyon hálás vagyok, hogy
Isten beavatkozott az életébe, és
meggyógyította. Ez egybeesett Noncsi
megtérésével – őt ez is megindíthatta.
4. Év elején járunk. Milyen szolgálatba
kapcsolódnál be szívesen, és milyen
programnak, témának vagy szolgálatnak
örülnél az év során?
Különösen szeretem a fiatalok buzdító
ifjúsági énekét. Átélem a szavait, próbálom
levonni, nekem mi abból a tanulság, mi
nekem a teendőm. Lelkesít, buzdít, erőt ad.
A szolgálat terén a beteglátogatás,
adakozás, imádkozás áll közel hozzám – a
csendben, háttérben történő, ki nem mondott
szolgálat. Amit adott nekem az Úr, abból
adok.

5. Mostanában mi az az ige, ami sokat
mond Neked, és mit üzen Neked?
Tegnap a munkahelyemen düh és
békétlenség lett a szívemben. Ez az igevers
jutott eszembe: „Boldogok, akik békét
teremtenek, mert ők Isten fiainak
neveztetnek” Mt 5,9. Akkor értettem meg,
hogy mennyire törékeny az a békesség, amit
emberek teremtenek. A valódi békesség
Istentől van.
Kis állandó utóirat a részemről: a
beszélgetések elolvasása után „szabad”
(Katona testvér stílusában megfogalmazva)
további kérdésekkel, kedves reakciókkal
vagy ebédmeghívással megkeresni a
korábbi interjúalanyokat. 
Palotai Krisztina

Imasarok
Betekintés a „Hűséges
zarándokok” életébe
Az elmúlt év folyamán csatlakoztak
hozzánk azok a testvérek, akik eddig a
nagyteremben jöttek össze vasárnap
reggelente, így alkalmanként 20-25-en is
együtt vagyunk (változó a magas életkor,
betegség, kórház miatt). Az Útravaló c.
igetanulmányozó füzet alapján hét testvér
készül felváltva az órákra. Ezáltal nem csak
a szolgálatra felkészülő testvérek gyarapodnak igeismeretben, hanem a többiek is a
különböző aspektusú, sok élettapasztalattal
fűszerezett igetanítás által.
Szoktuk biztatni, bátorítani egymást, hogy
életünk hátralevő részét bizonyságtevéssel,
példaképként tudjuk leélni, hogy hűek
legyünk mindhalálig, és Urunk majd nekünk
adja az élet koronáját (Jel 2,10).
Az imatéma adott, de nem csak egymásért,
hanem a betegekért is imádkozunk, a
csoportban kapott áldásokért, amit a Biblia
tanulmányozása által kapunk.
Az elmúlt évben ketten megözvegyültek,
de azóta is erősítenek minket jelenlétükkel,

hozzászólásaikkal, imáikkal. Elmondhatjuk,
hogy a csoport imatémája kiterjed a
gyerekekre, ifjúságra, énekkarra, lelkipásztorunkra és családjára, elöljárókra, szolgálatot végzőkre.
Kérjük a Testvéreket, hogy értünk is
imádkozzanak.
Reményik Sándor:
Valaki értem imádkozott
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott.
Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

Házasság hete – február 12-19.
A házasság hete kampánya arra kívánja
felhívni a figyelmet, hogy az egészséges
házasság milyen fontos, és egyben milyen
előnyös is az egész társadalom számára.
A házasság hete mozgalom fő célkitűzése,
hogy újszerű és kreatív módon ismertesse
meg az emberekkel azokat a hagyományos
értékeket és bibliai alapelveket, amelyeknek
alkalmazása sikeressé és örömtelivé teheti
házasságokat. Azóta minden évben
Valentin-nap környékén az egyházi és világi
sajtó nagy figyelmet szentel a házasság
népszerűsítésének változatos programokkal,
riportokkal, előadásokkal.
Idén a házasság hete nagykövetei
Madarász Isti filmrendező és felesége,
Kerekes Monika.
További infót találnak a programokról a
www.hazassaghete.hu weboldalon.

Gyülekezetünkben
történt 2016-ban
„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét,
hirdessétek szabadítását nap mint nap!
Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek,
csodáit minden népnek! Mert nagy az Úr,
méltó, hogy dicsérjék…” Zsolt 96,2-4
Isten iránti hálánk és az Ő dicsőítése legyen
első szavunk, amikor visszatekintünk az
elmúlt esztendőre, mert valóban csodálatos,
és méltó a dicséretre. Hálásak vagyunk,
hogy gyülekezetünket az Ő megtartó, áldó
kezében tudhatjuk. Lehetőséget biztosított a
betervezett közösségen belüli (rendszeres,
ünnepi, énekkari, házi csoportos) és a kifelé
irányuló (idős otthon, anyaoltalmazó,
börtön, sakk szakkör) programok megvalósítására.
Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen
formában részt vettek a munkában, építve a
közösséget, vagy az örömhírt továbbították
szóban és példamutató élettel környezetüknek.
Jan. 1. Újév. Az igehirdetés alapigéje Róm
12,1-8. útmutatást adott arra, hogy milyen
lehetőségeink vannak a felülről jövő áldások
átvételére. A világi folyamatok nem
köteleznek minket arra, hogy azokat
kövessük, ne igazodjunk hozzájuk, ha kell,
újuljunk meg.
Jan. 8.
Winkler Györgyné testvérnő
temetése Szigetszentmiklóson.
Jan. 10. A gyülekezet nevében Laczkovszki
testvér megköszönte Kovács László eddig
végzett elöljárósági munkáját a többi,
megbízás alapján kapott feladatainak
megtartása mellett.
A Szeretet-Szolgálat korábbi szerkesztői,
Máté Dániel és Lesták Károly 2015
novemberétől átadták a stafétát Széll
Lászlónak és Gál Tamásnak.
Jan. 17. A délutáni istentisztelet keretében
Merényi Zoltán angyalföldi lelkipásztor „A
hang ereje” című film egy részének
bemutatása és a Mt 25,14-30-ban található,
Jézusnak a talentumokról mondott példázata

alapján
talentumaink
felfedezéséről,
értékeink felismeréséről és használatáról
tartott előadást.
Jan. 18-23. Ökumenikus imahét az
evangélikus gyülekezetben. Heti téma: a
Krisztus-hívők egysége. Hogyan tudjuk az
előítéleteket,
megosztottságot
Jézus
egységre, megújulásra, az evangélium
hirdetésére hívó igéje által leküzdeni.
Jan. 31. Elefántcsontparti és tatai vendégek
szolgáltak gyülekezetünkben.
Febr. 6. Megszületett Gál Jonatán, Tamás és
Aliz első gyermeke.
Febr. 7. Gyülekezetünkbe hozta át tagságát
Gerstenbrand Jánosné Kovács Szilvia és
Vörös László.
Febr. 9. Rövid szenvedés után meghalt
Zsótér
Ferencné
testvérnő.
Végső
búcsúztatása március 1-én a rákoskeresztúri
temetőben volt.
Febr. 14. Délután Dr. Katzenbach Tibor
tartott előadást Mit tegyünk, hogy
egészségesek maradjunk? címmel. Testünk
a Szentlélek temploma, felelősek vagyunk
az egészségéért.
Febr. 19. Meghalt Kovács Imre testvér,
március 4-én került sor a temetésére.
Febr. 21. BVSZ vasárnap. A mottója:
helyünk a világban. Három gyülekezet
lelkipásztora és segítő munkatársai
számoltak be munkájukról, missziójukról.
Rákoscsabáról ifj. László Gábor lp., Kerényi
László és Hegyi László, Dömsödről Dr.
Almási Mihály lp., Ócsáról Horváth Zsolt
lp.,, Vass Zoltán Arnold és Nagy Péter által
kaptunk
betekintési
lehetőséget
gyülekezeteik életébe.
Márc. 13. Meghalt Szalai Sándor. Temetése
április 6-án volt az erzsébeti temetőben.
Márc. 19. Gyermeknap az imaházban
Varsóciné Dr. Sipos Emese szervezésében.
A húsz feletti létszámú gyermeksereg vidám
délelőttöt töltött együtt.
Márc. 20.
Virágvasárnap, gyermekbemutatás. Gál Jonatánt hozták el szülei,
hogy bemutassák a gyülekezetben és áldást
kérjünk az életére. Katona testvér az Ige
ismeretének fontosságára hívta fel a szülők

figyelmét, tanítsák a szentírást a
gyermeknek, majd az áldást kérő imában
bölcsességet kért Urunktól a szülők részére
a neveléshez.
A virágvasárnapi igehirdetés Mt 21,1-11.
alapján hangzott. Jézus Jeruzsálembe
történő bevonulása jelképezi, hogy
benyújtotta igényét a trónra, majd ment
megfizetni ennek árát a kereszten. Délután a
vasárnapi iskolások szolgáltak versekkel,
énekekkel.
Márc. 25.
Nagypéntek. A délelőtti
igeszolgálatban elhangzott, hogy Jézus
kereszthalála elkerülhetetlen volt, mert az
embereken nem lehetett másképp segíteni.
Jézus akarja, hogy emlékezzünk halálára a
kenyér megtörésével és a borral. Ne sirassuk
Őt, hanem dicsőítve ünnepeljük.
Este Krisztus nagyságát –„végtelenségét”láthattuk meg az ige alapján. Az énekkar J.
S. Bach: János Passió-ja szerint elevenítette
fel a nagypénteki eseményeket és közben
előadta a mű koráljait.
Márc. 27. Húsvét. Jézus feltámadása jó,
vagy rossz hír, vagy mára már nem is hír?
Mai keresztyének is találkozhatunk a
feltámadott Jézussal. Egyedül Ő menthet
meg, mert semmink sincs, amit válságul
adhatnánk lelkünkért. A szolgálatok a
Feltámadottat dicsőítették.
Ápr. 10. Meghalt Tolnai József testvér,
temetése április 13-án Fóton volt.
Katona testvér a fiatalok egy csoportjával
Hajdúböszörményben
szolgált
a
gyülekezetben és az idősek otthonában. Az
itthoni igehirdetéseket Kissné Pető Anna és
Surányi Péter végezte.
Ápr. 24. Mark Patton, az esztergomi
gyülekezet
lelkipásztora
tartott
evangelizációs istentiszteletet, egész nap
vendégünk volt. Délelőtt Mk 4,24-34
igeverseket véve alapul olyan betegségről
szólt, amikor az ember már tehetetlen.
Hittel, alázattal kell Istenhez járulni,
elmondani Neki mindent, hogy lelki
gyógyulás is történhessen. Délután a
házasságtörő nő története kapcsán beszélt az

egyetemes bűnről, a törvényről, amely mint
egy tükör feltárja a bűnt, és a kegyelemről.
Máj. 1. Köszöntöttük Kulcsár Piroskát és
Magyar Gyulát, akik Pesterzsébetre hozták
át tagságukat, valamint Szomor Anikót, a
gyulai gyülekezet tagját, aki Budapesten
tanul, és jelenleg közösségünkbe jár.
Anyák napja alkalmával az anyai szerepről,
hivatásról hangzott a tanítás. A gyermekek
korosztályok szerint köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat. Édesanyákkal
készített riportokat néztünk-hallgattunk
meg.
Máj. 8. Három gyülekezetünkön kívüli
fiatal hegedűvel, brácsával és gordonkával
kb. egy órás hangversenyt adott klasszikus
művekből a délutáni összejövetel előtt. Öt
órától Vincze Judit, a rákosszentmihályi
gyülekezet tagja tartott előadást, melynek
mottója: „Végtelen hit, véges tudomány”, a
címe pedig: „Lehetőségek és zsákutcák a
pszichológiában”.
Máj. 9. Meghalt Simon Zoltán testvér.
Temetésére május 25-én került sor.
Máj. 13. Meghalt Piros Lajosné testvérnő.
Június 1-én kísértük utolsó földi útjára.
Máj. 15. Pünkösd. „Várjátok meg az Atya
ígéretét”. A Szentlélek megjelent, Ő nem
egy élmény, felülről jövő erővel ruházta fel
a tanítványokat. Ha nem tesszük Isten
akaratát, nem jön zavarba, tervei
megújulóak (van B terv), de ez nem jelenti
azt, hogy nem lesznek veszteségeink.
Megszületett Gáspár Márkó, Gáspár Dániel
és Daniella második gyermeke.
Máj. 21.
Meghalt Kovács Zoltánné
testvérnő. Temetése június 17-én volt.
Máj. 22. Katona testvér és az énekkar
délután Aszódon szolgált az új imaházban.
Az imaház építéséhez gyülekezetünk is
nyújtott anyagi segítséget.
Máj. 29. Dr. Szebeni Olivér lp. testvér
vendégszolgálatában a Lk 15. részében leírt
három példázatból – elveszett juh, elveszett
drahma, elveszett (tékozló) fiú – elveszett
állapotunkra mutatott rá. Jó nekünk
elveszve? Pedig van szerető Atyánk!

Délután Jim Hendricks zongoraművész,
evangélista szolgál köztünk Chicagóból.
Énekfeldolgozásokat
játszott,
közben
Barbarics Péter tolmácsolásában ismertette
az énekeket.
Jún. 10.
Tóth Pál Mátyás diploma
hangversenye a Zeneakadémián.
Jún. 12. Színes program keretében tartottak
a gyermekek bibliaköri évzárót. A képes
visszatekintés, a különféle szolgálatok és a
végzősök búcsúztatása a tanítók áldozatos
munkáját dicséri.
Júl. 3.
Gyermekbemutatás. Gáspár
Márkóért adtunk hálát és imádkoztunk érte.
Júl. 6. Meghalt Barbarics Ferencné Hering
Olga, aki régebben gyülekezetünk tagja volt.
Júl. 6-10. Az ifjúság kiemelkedő eseménye
minden évben a nyaralásuk, amelyre az idén
Pásztó-Hasznoson került sor. Erre az
eseményre meghívták a dömsödi fiatalokat
is Szappanos Tiborral, a vezetőjükkel.
Hazafelé Mátraszőlősön megállva a
gyülekezetben szolgáltak énekekkel és
bizonyságtételekkel.
Júl. 31. Meghalt Kádár András lp. testvér.
1959-ben Pesterzsébetről ment a teológiára
Zentai Lászlóval. Lelkészi oklevelet 1963ban kapott. Még abban az évben megnősült,
felesége Orosz Rózsika is gyülekezetünk
tagja volt. Lelkipásztori szolgálatának
túlnyomó részét sokállomásos nagy
körzetekben végezte, több mint 40
gyülekezetnek volt lelkipásztora. Nyugdíjas
éveiben a rákoshegyi gyülekezet tagjaként is
vállalt szolgálatokat.
Júl. 31. Gyülekezetünk több tagja ismét
részt vehetett a Szőkepusztai Konferencián.
Aug. 6. Lovász Debóra és Koszorus
Krisztián menyegzője.
Aug. 8-10. Katona testvérék segítőkkel
Bakonyjákóra mentek 27 gyermekkel nyári
táborozásra.
Aug. 15-18. A mátraszentlászlói csendes
napokon 16 gyülekezeti tag vett részt.
Szept. 11. Képes beszámolókat hallgattunk
meg délután a gyermekek táborozásáról és a
csendes napokról.

Megszületett Bálint Benjámin, Csaba és
Krisztina
harmadik
gyermeke.
A
gyermekbemutatást
a
balatonföldvári
gyülekezetben
Nemeshegyi
Zoltán
lelkipásztor testvér végezte.
Szept. 18. Selmeczi Zoltánnét köszöntöttük,
betöltötte a 90. életévét. A gyülekezet
lepramissziós összekötőjeként évtizedekig
szervezte a leprások számára készített
adományokat.
Bemutatkozott Dan Péter 1. évfolyamos
teológus, aki a tanévre gyülekezetünkbe lett
beosztva.
Szept. 24. Énekkari est. Az énekkar vezetői
és tagjai értékelték az elmúlt időszak
szolgálatait, megbeszélték a következő
feladatokat,
terveket.
Elköszönt
az
énekkartól a Gyarmati házaspár, egészségi
okok miatt nem tudják vállalni az
énekórákon való részvételt. Gyarmatiné
Magdika az énekkarunk legrégebben
szolgáló tagja, három éves próbaidő után 54
éve át a leghűségesebb énekesek között volt.
Okt. 2. Köszöntöttük Farkas Zoltánt és
Szilviát
(hazaköltöztek
Kanadából),
valamint Ádám Sándorné Tolnai Anikót,
akik gyülekezetünk tagjai lettek.
Díjazták a Magyar Rádió Énekkaránál az év
művészét. Baka Sándor énekkarunk egyik
vezetője, tenorista lett az év énekese és az
ezzel
járó
Vásárhelyi
Zoltán-díj
kitüntetettje. Baka testvér 1987-től tagja a
Magyar Rádió Énekkarának.
Okt. 9. Tagfelvétel. Szabó Noémi elmondta
bizonyságtételét, és kérte bemerítését.
Bemerítése november 6-án lesz.
Okt. 13. Kolozsváron meghalt Tóth Csaba
édesapja.
Okt. 16. Hálaadónap.
Okt. 21. Gyülekezetünk vezetősége a
szépkorúak részére buszos kirándulást
szervezett Egerbe. A városnézésen túl
meglátogatták a gyülekezetet is.
Okt. 22. Pénzes Hanga és Katona Bernát
eljegyzése.
Okt. 23. Katona testvér és az énekkar
Kiskunhalason szolgált hálaadónapon.

Okt. 24-28. Imaházunk adott helyet az
erzsébeti
protestáns
gyülekezetek
reformáció heti összejöveteleinek.
Nov. 4. Hosszú szenvedés után meghalt
Krecs Józsefné testvérnő. November 25-én
kísértük utolsó földi útjára.
Hírt kaptunk arról, hogy Monoron Bárdos
László édesanyja is meghalt.
Nov. 6. Bemerítési ünnepély. Egész nap
vendégünk volt Beke László tázlári
lelkipásztor és felesége, Bettina. Szabó
Noémit Katona testvér részesítette a hitvalló
keresztségben, majd áldáskérő imát
mondott. A köszöntések első sorban Jézus
Krisztus hűséges követésére buzdították
Noémit.
Nov. 13. Az újpesti gyülekezet szolgáló
csoportját és lelkipásztorát, Mészáros
Kornél testvért láttuk vendégül a délutáni
istentiszteleten. Rövid beszámolók alapján
áttekintést kaptunk gyülekezeti életükről és
szolgálataikról. Az énekkar és a zenei
csoport reformáció kori műveket szólaltatott
meg.
Nov. 19. Meghalt Tóth József testvér,
temetése december 2-án volt.
Nov. 19. Dömsödön lelkipásztorrá avatták
és beiktatták Szappanos Tibort.
Nov. 20. Mária és Márta címmel női
konferenciát tartottunk imaházunkban.
Előadó: Budai Evódia Nagyváradról.
Délután Dr. Reisinger János „Az iszlám és a
Biblia” címmel a Jelenések könyvéből vett
igék alapján világított rá a történelmi
eseményekre.
Nov. 27.
Advent 1. vasárnapja. A
gyülekezet férfikara színvonalas adventi
hangversenyt adott.
Megszületett Rákosi Kinga, Rákosi Gergő
és Krisztina első gyermeke.
Dec. 4. Advent 2. vasárnapja. A SzeretetSzolgálat gyülekezeti lapot a decemberi
számtól Simon Lídia szerkeszti. Széll
László, az eddigi szerkesztő, tanulmányainak befejeztével külföldre ment dolgozni.
A technikai szerkesztő továbbra is Gál
Tamás.

Délután Benedek Zalán „A harmadik
napon” c. monodrámáját láthattuk.
Dec. 7. Három nappal 97. születésnapja
előtt meghalt gyülekezetünk legidősebb
tagja, özv. Szalai Sándorné testvérnő.
Temetésére december 23-án került sor.
Dec. 11. Advent 3. vasárnapja. Az ifjúsági
délután keretében több régebbi ifjúsági
éneket énekelt a gyülekezet az énekkarral
együtt. A fiatalok versekkel és énekekkel
idézték fel az advent lényegét.
Dec. 16.
A Szivárvány Baptista
Gimnázium, Szakképző Iskola és Speciális
Szakiskola tanulói a karácsonyi ünnepélyüket imaházunkban tartották.
Dec. 17. Közösségünk vezetői karácsonyi
ünnepélyt szerveztek a kerület 120 szegény
gyermeke számára. A cipősdoboz akcióban
lelkesen vett részt a gyülekezet.
Dec. 18. Advent 4. vasárnapja. Du. a
szépkorúak karácsonyi ünnepe.
Dec. 20.
A Budapest Baptista
Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola tanárai és diákjai
töltötték meg imaházunkat karácsonyi
ünnepet tartva.
A hét folyamán több helyre elmentek
testvérek ajándékokkal és a karácsonyi
örömhírrel, énekekkel, így a hajléktalanszállóba, az anyaoltalmazóba, olyan
idős gyülekezeti tagokhoz, akik nem tudnak
eljutni az imaházba.
Dec. 25. Karácsony 1. napja. Az igei
üzenetek – ne féljetek, és ne legyen
kiüresedett ünnepünk – mellett a szolgálatok
Isten csodás szeretetére irányították
figyelmünket.
Dec. 26. Karácsony 2. napja, gyermekek
karácsonya. Az óvodások, az alsó
tagozatosok, valamint a felső tagozatos
tanulók az ifjúsággal együtt karácsonnyal
kapcsolatos történeteket adtak elő. Az
igehirdetés után a gyerekek örömmel vették
át a gyülekezet ajándék csomagjait.
Dec. 31.
Szilveszter. Az alkalmi
szolgálatok, valamint az ünnepeinkről
készült
vetített
képes
összeállítás

visszatekintésre, Bazsinka
testvér igehirdetése számvetésre buzdított minket.
Legyünk hálásak, ha
voltak
győzelmeink,
gyümölcseink, tanuljunk
veszteségeinkből, kudarcainkból, félelmeinkből, és lelki költségvetésünk (Isten
országának építésébe fektetett pénz, idő,
energia) legyen eredményes.

Apróhirdetés
Egy kedves fiatal lány a gyülekezetünkből
albérletet keres Budapesten (összkomfortos, egyszobás, különálló lakrész vagy
lakás). Amennyiben valaki tud segíteni,
jelentkezzen a 06-20-886-2721 telefonszámon.
Kétlakásos családi ház eladó. Két szobás,
összkomfortos házrész önálló fogyasztásmérővel, lakható állapotú, 62-68 m2
lakrészenként. Telek 150 □. Tel.: 287-2003.
özv. Tóth Józsefné
Állandó

alkalmaink

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órától
Kiscsoportos bibliatanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Bibliaóra: csütörtök 18:30
Ifjúság bibliaóra: péntek 18:00
Úrvacsora: a hónap első vasárnapján délelőtt
Énekóra: csütörtök 19:30, vasárnap 18:30
Sakk szakkör: a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17:00
Imaház címe: Pesterzsébet, Ady Endre u. 58.
(Ady E. u. - János u. sarok)
Lelkipásztor: Katona Béla
Telefon: 06-20-449-0458
Gondnok:
Horváthné Császár Márta
Telefon: 284-4604
SZERETET-SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Felelős szerkesztő: Katona Béla
Szerkesztő: Simon Lídia simonlidia72@gmail.com
Technikai szerkesztő: Gál Tamás gal.tamas12@gmail.com

Gyülekezet honlapja: www.pbgy.hu

