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Gyülekezetünkben történt
2014-ben
Isten iránti hálával mondhatjuk a zsoltáríróval együtt: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké tart szeretete!” /107. Zsoltár/ Ezt
tapasztaltuk meg mi is az elmúlt évben. Megtarthattuk a rendszeres gyülekezeti alkalmainkat – az istentiszteleteket, a bibliaórákat, a
csoportonkénti bibliai foglalkozásokat, az ifjúsági órákat, az énekórákat, az úrvacsorai alkalmakat, az elöljárósági megbeszéléseket.
Bazsinka József és Szappanos Tibor szolgálatával Kiskunlacházán vasárnapról vasárnapra
hangozhatott Isten Igéje.
A gyülekezet tagjai több területen munkálkodtak. Az anyaoltalmazóban rendszeresen,
beosztás alapján az idősek otthonában és a
Dél-Pesti Kórházban végeztek igeszolgálatokat. A kerületi baptista iskolákban órarend szerint folyt a bibliaismeret oktatás, a börtönmiszsziós alkalmakat folyamatosan megtartották,
végezték a beteglátogatást és a rászorulók
megsegítését. Rendszeres találkozási és miszsziós alkalom a sakkszakkör.
Voltak szép ünnepeink, és voltak, akik elindultak a hit útján. Hálásak vagyunk a gyermekekért, mert reménységet adnak, a fiatalokért, mert példamutatóan végzik a szolgálatokat, a középkorúakért, akik elöl járnak a terhek
hordozásában, az idősek hűségéért. A múltban
megtapasztalt események buzdítsanak minket
igaz hálára.

2015. február

Jan.1. Az újévi istentisztelet igéje /Lk 13,6-9./
a vincellér jóindulatával bátorított: …hátha terem… Legyen gyümölcsöző az életünk.
Jan. 5. Úrvacsorai istentisztelet. A „fiatal házasok csoportja” mutatkozott be, akik már egy
éve rendszeresen összejönnek a bölcsődében
vasárnap reggel 9–10 óra között, és az Ige mellett aktuális dolgaikat is meg tudják beszélni.
Jan. 12. Az elmúlt évben meghirdetett kreatív
pályázat eredményhirdetését tartotta Varsóciné
dr. Sípos Emese. A pályázaton bármilyen alkotással lehetett indulni, így több témában hirdetett győztest. Délután a fiatal házasok csoportja
Ócsán szolgált Bazsinka Józseffel és Szappanos Tiborral.
Jan. 19-26. Ökumenikus imahét a Szabótelepi
Református Gyülekezetben. A hét témája:
„…hát részekre szakítható-e Krisztus?” /1Kor
1,13./
Jan. 26.
A dömsödi, a dunavecsei, a
kiskunlacházi gyülekezetek tagjai voltak vendégeink. Igét hirdetett Dr. Almási Mihály lelkipásztor a 133., illetve a 127. Zsoltár alapján
testvérszeretet áldásáról és a lelki építkezésről.
Közös énekkari szolgálatot végzett a vendég,
és a helyi énekkar a délutáni istentiszteleten.
Feb. 2. Beszámolók hangzottak el a különféle
területeken szolgáló testvérek részéről: börtönmisszió, központi énekkar, iskolai hitoktatás, kórház misszió, idősek otthona, anyaoltalmazó.
Feb. 9. Vendégünk volt a Budapest Baptista
Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola igazgatója, Németh István.
Röviden ismertette a tevékenységüket és terveiket.
Feb. 16. Szilágyi Kornél, „Az út a Reményhez
Alapítvány” (régebben: „Gabonamag Alapít-

vány”) egyik vezetője látogatott el hozzánk.
Gyermekotthonokban, anyaoltalmazóban végeznek missziós munkát a gyermekek között.
A kerületünkben levő anyaoltalmazóban gyülekezetünk tagjaival közösen rendszeresen tartanak bibliakört a gyermekek részére. Buzdított a munkában való részvételre, és a munkájukért történő imádkozásra.
Feb. 23. Laczkovszki testvér a gyülekezet részéről részvétet nyilvánított Zsótér néni felé,
mert leánya, Zalainé Zsótér Erzsébet meghalt.
Feb. 23. A dél-pesti és környéki gyülekezetek
találkozóját tartottuk a délutáni istentiszteleten.
Szolgálatokat végzett a Vox Nova Baptista
Férfikar a központi énekkar férfi énekeseivel
kibővítve, az In Medias Brass Fúvóskvintet, a
fiatalok kórusa, igét hirdetett Horváth Zsolt
ócsai lelkipásztor a szív keménységéről. /Lk
2,34-35./
Márc. 2. Császár Levente új imalehetőséget
ismertetett: imádkozzunk egymásért egy héten
keresztül. Akinek van imakérése írja fel egy
cédulára, és a következő vasárnap érkezéskor
dobja be az ajtónál elhelyezett kosárba, majd
távozáskor vegyen ki egyet. A hét folyamán
minden nap imádkozzon az arra felírtak alapján.
Márc. 5. Az elöljárósági órára eljöttek egyházunk vezetői (elnök, főtitkár, missziói igazgató, gazdasági igazgató), mert az április végén
esedékes országos beszámoló közgyűlést imaházunkban tervezték megtartani. További téma
volt gyülekezetünk belső önálló jogi személlyé
válása.
Márc. 9. Császár Levente és Laura sikeresen
lebonyolította az imakérésekkel kapcsolatos
feladatokat. A következő vasárnap lehetőséget
biztosítanak az imádkozással kapcsolatos megtapasztalások megosztására. Délután Bazsinka
testvér és a fiatalok végezték a szolgálatokat.
Márc. 26. Debre István testvér temetése a
csepeli temetőben, 62 évet élt.
Márc. 30. Gyülekezeti tanácskozás. A jelenlévő 160 gyülekezeti tag egységesen támogatta
a belső önálló jogi személlyé válást. Megerősítést kapott Császár Levente, ifj. Marton András
és Taligás Ferenc elöljárósági megbízása. Délután Sajámosy Éva írónő mutatta be legújabb
könyvét.
Ápr. 6. Katona testvér Budafokon végzett
délután szolgálatot, itthon Szappanos Tibor
hirdetett igét.

Ápr. 10-12. A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
különféle sportversenyeket szervezett, melyre
várták gyülekezetünk bekapcsolódását is.
Sakkban kiválóan, futballban mérsékelten szerepeltek a gyülekezeti résztvevők.
Ápr. 12. Gyermeknap az imaházban. Állatok
a Bibliában témakörben gazdag programon,
nagy létszámban vettek részt a gyermekek.
Gondos kezek jóvoltából finom falatok is kerültek az asztalra.
Ápr. 13. Virágvasárnap. Sokszimbólumú ünnep. A tanítványoknak nem volt meglepő Jézus
szamárháton történő bevonulása Jeruzsálembe,
csak a későbbi eseményeket nem értették meg,
bizonytalanodtak el, mert nem azt várták, amik
történtek.
Ápr. 18. Nagypéntek. Délelőtt Bazsinka testvér szolgált az igével: Jézus kapcsolata a
nagypéntek szereplőivel. Este a Jeruzsálemben
történt eseményekről szólt Katona testvér.
Ápr. 20. Húsvét. A tanítványok visszaemlékeztek, hogy mit mondott Jézus, kezdett összeállni előttük a kép.
Ápr. 25. Dombi Sándorné testvérnő férjének
temetése Pestszentlőrincen.
Ápr. 25. Lelkipásztor értekezlet imaházunkban.
Ápr. 26. Országos beszámoló közgyűlés.
Mindkét napon a testvérnők kiválóan vizsgáztak vendéglátásból.
Ápr. 28. Gál-Szabó Aliz nagysikerű diploma
hangversenye a Zeneakadémia nagytermében.
Máj. 4. Anyák napja. Kedves ünnep volt az
édesanyák köszöntése a szolgálatokkal és Tassi
testvérék által ajándékozott gyönyörű rózsákkal.
Máj. 11. Katona testvér és egy szolgáló csoport az énekkarral Dömsödre látogatott. Az
egyházi hangversenyként meghirdetett összejövetelekre a helyieken túl a környező településekről is szép számmal érkeztek. Gyülekezetünkben Surányi Péter és Vass Béla szolgálatával csak délelőtt volt istentisztelet.
Máj. 18. Horváth Zoltánné Cserkó Andrea és
Várady Tamás áthozta tagságát Pesterzsébetre.
Máj. 25. Varsóci Károlyt és feleségét 50. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötte a
gyülekezet.
Máj. 26-31. Áldozócsütörtökhöz kapcsolódóan egész héten összejövetelek volta a Soroksári
Református Gyülekezetben. Katona testvér és

az énekkar csütörtökön szolgált.
Jún. 6. Meghalt Bán Gábor testvér felesége.
Temetése Július 1-én volt a pesterzsébeti temetőben.
Jún. 8. Pünkösd. A Szentlélek munkájáról
szóltak az igehirdetések egész nap.
Jún. 9. Pünkösd másnapján Pákozdra kirándult a gyülekezet nagy része.
Jún. 15. Bibliaköri és MKBK évzáró.
Jún. 16-20. Délelőtti gyermekfoglalkozások
az imaházban. Változatos programon vettek
részt a gyermekek, az igei tanítás, a sokféle játék, az éneklések, a bábelőadás lekötötte a figyelmüket. Tízóraikor gazdagon terített asztal
mellé ülhettek. A „felügyeletben” három diák
is részt vett a külker iskolából, a középiskolások kötelező 50 órás közösségi szolgálatának
egy részét itt töltötték le.
Jún. 22. Kovács Kornél és családja visszajöttek a gyülekezetünkbe.
Júl. 14. Megszületett Gáspár Miró. Kísérje őt
a Jóisten egész életében.
Júl. 30.-aug. 3. A fiatalok Karádon nyaraltak.
Aug. 3. Gyarmati Imréné Magdika édesapja
az elmúlt héten meghalt. Ugyanakkor férjével
50. házassági évfordulójukat ünnepelték.
Laczkovszki testvér a részvétnyilvánítás mellett köszöntötte őket a gyülekezet nevében.
Aug. 6-10. A gyülekezet gyermekei Tahiban
táboroztak Katona testvérék vezetésével. A három külkeres diák végig aktívan részt vett a
foglalkozásokon.
Aug. 9. Buru Henrietta és Mátyás Miklós menyegzője Békésen. A gyülekezet köszöntését
és jókívánságát Szabó István közvetítette.
Aug. 16. Tóth Sára és ifj. Baka László menyegzője. Értük imádkozva kértük, hogy életük
további szakaszát Urunk gazdag áldása kísérje.
Aug. 17. Országos Tahi Konferencia. Gyülekezetünkben is tartottunk istentiszteleteket,
délelőtt Szappanos Tibor szolgált. Az azt követő tanácskozáson Szappanos testvér teológiai
tanulmányaihoz szükséges gyülekezeti ajánlást
szavaztuk meg.
Aug. 31. Gyermekbemutatás. Okolicsányi
Mátéért és szüleiért imádkoztunk, kérve Urunk
áldását életükre.
Szept.7. Gyermekbemutatás. Gáspár Mirót
hozták el szülei, hogy bemutatva az Úr előtt
áldást kérjünk életére. A délutáni istentisztelet
keretében a gyermekek nyári táborozásáról
hallhattunk beszámolót.

Szept. 14. Az ifjúság szolgálatában bizonyságtételek, énekek mellett vetítettképes beszámolót tartottak a karádi nyaralásukról.
Szept. 21. Pakson szolgált egész nap Katona
testvér és az énekkar, a paksi testvérek erzsébeti szolgálatát viszonozva. Az itthon maradóknak Surányi Péter hirdette az igét.
Szept. 28. Elköszönt a gyülekezettől Lesták
Máté, mert tanulmányait Londonban folytatja.
Okt. 12. Hálaadó nap. A szimbolikus hálaoltár, a gyermekek és a fiatal házasok közreműködése segített Istenünk magasztalásában és
rólunk való gondoskodásáért hálánk kifejezésében. Délután az 50. Zsoltár bátorító igéje
szólt hozzánk: „Hívj engem segítségül a nyomorúság idején…”
Okt. 19. A fiatalok énekeit, bizonyságtételeit,
felolvasását, valamint Bazsinka testvér igeszolgálatát hallottuk délután.
Okt. 26. Katona testvér József utcai szolgálata
miatt ifj. Varsóci Károly hirdette az Úr igéjét
Jer. 18,1-12. igeversek alapján. A prófétának a
fazekasnál látottak világosították meg Isten
üzenetét.
Okt. 27- nov. 1. Reformáció emlékestek a
Központi Református Templomban.
Nov. 2. Megtérők mondták el bizonyságtételüket a gyülekezet előtt. Mészáros Hajnalka,
Simon Dóra és Katona Csegő kérte bemerítését.
Nov. 9. További megtérőket hallgattunk meg:
Horváth Zoltán, Buffham Nóra és Viktori Martin tett arról bizonyságot, hogy életük további
részében az Úr Jézust akarják követni.
Nov. 16. Az énekkar, Klucsikné Kiss Rózsa
(ének), Bazsinka József (tuba) és Tóth Sámuel
Csaba (zongora) jótékonysági koncertet tartott
Gyulán az építkező aszódi testvérek támogatására. Közben dr. Urbán Gedeon aszódi lelkipásztor beszámolt az építkezésről, és Katona
testvér az ige alapján buzdított adakozásra.
Gyülekezetünkben csak délelőtt volt istentisztelet Surányi Péter és dr. Móré Sándor szolgálatával.
Nov. 21. Varga Aurélné Hering Jolán temetése az erzsébeti temetőben. Hering Sámuel bácsi leánya ifjú korában tagja volt gyülekezetünknek.
Nov. 23. Bemerítési ünnep. Az ünnep igehirdetője Meláth Attila váci lelkipásztor az etióp
főember történetéből kiemelte a Szentlélek
munkáját: két embert összehoz, azok szóba

állnak egymással, a főember hitre jut,
bemerítkezik, amikor a Lélek Fülöpöt elragadja, ő örömmel folytatja útját. A fehérruhások
szolgálata után Katona testvér bemerítette
őket. Az áldáskérő imába bekapcsolódott Vasadi Lajos érsekcsanádi lelkipásztor, Csegő
nagypapája, és Laczkovszki János gyülekezetvezető.
Dec. 3. A Pesterzsébeti Múzeum és a Kossuth
Társaság által a Gaál Imre Galériában szervezett adventi est programjában énekkarunkból
alakított kamarakórus adventi, karácsonyi énekeket adott elő, melyet a termet zsúfolásig
megtöltő hallgatók örömmel fogadtak.
Dec. 7. Advent 2. vasárnapja, evangélizációs
est. Ifj. Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér a tékozló fiú történetéből többek között kiemelte,
hogy az Atya nem csukja be az ajtót a legmélyebbre süllyedt emberek előtt sem, ha azok
bűnbánó szívvel hazatérnek.
Dec. 14. Nagy Attila és felesége 50. házassági
évfordulójáról emlékezett meg a gyülekezet
köszöntve őket. Délután „Csodáknak Csodája”
címmel lemezbemutató koncertet tartott az In
Medias Brass fúvóskvintet és az egyház Központi Énekkara. Az adventi – karácsonyi dallamok újszerű feldolgozása és előadása tetszett
a hallgatóknak.
Dec. 18. „Hagyományosan” a soroksári hajléktalan szállóba látogattak el testvérek, ahol a
szolgálatokkal a közelgő ünnep lényegére irányították a figyelmet. Karácsonyfát és gyümölcsöt ajándékoztak az ott levőknek. Az
anyaoltalmazóba szintén karácsonyi üzenetet
és ajándékokat vittek néhányan. Az ajándékok
között gyülekezetünk gyermekei által adott játékokkal is meglepték az ottani gyerekeket.
Dec. 19. Bordás Imréné temetése Szigetszentmártonban. Bordás néni 95 évet élt.
Dec. 19. A Városi Vegyeskar imaházunkban
tartotta karácsonyi koncertjét.
Dec. 21. Szépkorúak és egyedülállók karácsonya fehér asztal mellett. A meghitt alkalmon a
fiatalok is énekkeltek, és régi dallamokat idézett fel a pengetősök szolgálata.
Dec. 21. A fiatal házasok csoportja délelőtt
Kiskunlacházán a művelődési házban, délután
Dömsödön az imaházban adott karácsonyi
koncertet.
Dec. 25. Laczkovszki testvér bejelentette,
hogy meghalt Hering Sámuelné Marica néni.
Dec. 25. Karácsony. Az igehirdetések Isten

nagy szeretetére mutattak rá. Jézus az övéi közé jött…, az ellenségeskedők is övéi. – Ne
félj…, Isten ott van a dolgok mögött. A szolgálatok a megváltásunkért testet öltött Jézust dicsőítették.
Dec. 26. Gyermekek karácsonya. Az óvodások, az alsó- és felső tagozatosok két csoportjelenetben elevenítettek fel részleteket a karácsonyi történetből. Izgalommal várták, és többen ott „leltározták” a gyermekek közül a gyülekezet által ajándékozott csomagot.
Dec. 31. Szilveszter. A szolgálatok „mérleg
készítésre”, hálaadásra indítottak, de az igehirdetés nem csak visszafelé, hanem bizonyos
mértékig előre is irányította figyelmünket. A
71. Zsoltárban így vall a zsoltáríró: „Hozzád
menekülök Uram…” Az ember teremtettségénél fogva áldásfüggő. Az áldások forrása Isten.
Sokszor mi szeretnénk kézben tartani dolgainkat, de Isten jelen akar lenni az életünkben. Jó
úton jártunk, ha egyedül Benne reménykedtünk. Az istentisztelet után a gyülekezet egy
része a fiatalokkal még visszamaradt, hogy az
új évet imádkozva köszöntsék.

Ifjúsági rovat
Sok szeretettel köszöntöm ismét a Testvéreket az ifjúság nevében. Az elmúlt hónapban
sok érdekes témát beszéltünk át a fiatalokkal,
és mind a vasárnap reggeli, mind pedig a péntek esti ifjúsági óráink nagyon jó hangulatban
teltek. Állandó témáink közé tartozik az ifjúsági programok kitalálása. Elsősorban az a gondolat foglalkoztat bennünket, hogy hogyan
nyithatunk más gyülekezetek ifjúságai felé.
Éppen ezért a következő néhány hónapban
több ifit is szeretnénk vendégül látni. Február
elején a kiskőrösiek látogatnak el hozzánk lelkipásztorukkal, Boros Dáviddal együtt, majd a
csepeli ifjúsággal is szeretnénk közös programot szervezni.
Az ünnepek elmúltával, a szünet után és a
vizsgaidőszak végeztével lassan mindannyian
visszatérünk a megszokott hétköznapokhoz,
így az ifiórák is a megszokott rendben mennek
tovább.
Január 16-án szokásos módon gyülekeztünk
az ifjúsági órára. Az alkalmat dicsőítéssel

kezdtük. A Széll testvérek remek énekeket
hoztak nekünk (régieket és újakat is), amik segítettek eltávolodni a nap eseményeitől, fáradalmaitól és hangolták a szívünket a tanításra.
Isten üzenetét Bazsinka József továbbította felénk. Nagyon áldásos alkalom volt. Hosszan
tartó beszélgetés alakult ki a tanítás végére és
szerintem mindannyian sokat kaptunk ezen az
estén. Megosztottuk egymással véleményünket
a párkereséssel kapcsolatban, és ezen továbbmenve olyan őszintén mondtuk el gondolatainkat egymásnak nem csak ebben a témában,
mint ahogy eddig még talán sohasem.
Január 23-án péntek este Szappanos Tibor
már, mint vendégelőadó készült gondolatokkal
számunkra. Ezen az estén rajta kívül a
dömsödi ifjúság néhány tagját is vendégül láttuk, akik szívesen jönnek hozzánk mindig, ha
idejük engedi. Jó volt együtt felüdülni Isten jelenlétében, új erőt nyerni a tanítás és az énekek
által. Ez az ifjúsági óra is rendkívül jól sikerült. Azon kívül, hogy elgondolkodtunk a gyülekezet jelentőségéről, jó volt megbeszélni
egymással a saját tapasztalatainkat is ebben a
témában.
A következő időszak a baptista fiatalok
életében az ifjúsági konferenciák időszakával
egyenlő. Két nagyon konferencia is lesz tavasszal, az egyik Debrecenben, a másik pedig
Szegeden.
A debreceni ifikonfi, 2015. febr. 20-22. között kerül megrendezésre és itt a küzdőszellemről hallhatunk majd. A konferencia szervezői következőképpen fogalmazták meg gondolataikat a témával kapcsolatban:
„Sokan érezzük úgy, hogy kevés információnk
van a körülöttünk valóságosan létező, de láthatatlan világról. Egyes dolgok rejtve vannak az
emberek elől, de néha a szellemvilág megismerhető részeit is tudatosan elkerüljük. Ez a jó
szándékú tudatlanság egyre jobban beférkőzik
az életünkbe, ez pedig a sátán javát szolgálja.
Ha nem tudjuk, mi ellen harcolunk, és milyen
erők állnak keresztyénként a mi oldalunkon,
akkor elveszettek vagyunk a „csatatéren”.
Helyszín: Lovarda Kulturális- és Konferenciaközpont (Debrecen, Kassai út 26.)
A szegedi ifjúsági konferencia (vagy ahogy
a fiatalok hívják SZEBIN – Szegedi Baptista
Ifjúsági Napok) pedig 2015. március 20-22-én
lesz ebben az évben. A hétvége témája: kereszténynek lenni a modern világban. A hétvége

szervezői így írnak erről a programról:
„A közösségi hálók azon platformok, ahol a
fiatalok napjaik egy (jó)részét töltik, ahol
megosztják az “életüket”. Mindezt természetesen az okostelefonnal, melynek segítségével
nem csupán netezni lehet, hanem ez a legmodernebb alkalmazásokkal teszi kényelmesebbé
a mindennapokat. De valóban kényelmesebb
így? Már annyira ráálltunk a “kattintásra működő megoldásokra”, hogy sokszor talán észre
sem vesszük, hogy Istent és a keresztény életünket is ilyen szemüvegen keresztül nézzük…
Egy letölthető, gyors megoldást nyújtó “hitalkalmazást” vagy Isten vezetését szeretném?
Mennyire engedjem be a virtuális világot a
mindennapjaimba? Van felelősségem abban,
hogy mit lájkolok és kommentelek? Igazi barátok, vagy facebook ismerősök?
Ja, és amúgy, mi lehet rossz abban, ha csak az
okostelefonomról olvasok Bibliát? Ilyen és
ezekhez hasonló kérdésekről lesz szó az idei
konferencián.”
Ahogy a Testvérek is láthatják, izgalmas és
örömökben gazdag időszakon vagyunk túl és
az elkövetkezendő néhány hónapra is hasonlóan érdekes programokat remélünk és kérjük a
gyülekezetet, hogy hordozzanak minket imáikban, hogy az Úr adja áldását ezekre az eseményekre.
Lovász Debóra

Híres emberek mondták
Minden hatalmas vagyon mögött van egy hatalmas bűntény. - Honoré de Balzac
Az intelligencia ambíció nélkül olyan, mint a
madár szárny nélkül. - Salvador Dali
Ha valamiről úgy érzed, hogy ellened van,
gondolj arra, hogy a repülőgépek is a széllel
szemben szállnak fel, nem pedig szélirányban.
- Henry Ford
Ne félj a tökéletességtől! Úgysem éred el soha!
- Salvador Dali
A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit, amikor nem látják. - Henry Ford
Nem kell angyalnak lenni ahhoz, hogy valaki
szentté váljon. - Albert Schweizer

Nyitott Akadémia
"Reggel, mielőtt kinyitjuk a szemünket, állítsuk be az agyunkat arra, hogy ma egész nap
jó dolgok történnek majd velünk. Mondjuk végig magunkban ezt a rövid szöveget: „Jó reggelt kívánok magamnak és mindazoknak, akiket szeretek, és akikkel ma csak találkozni fogok. Odavezetek egy fénysugarat a lábujjaimhoz, végigvezetem az egész testemen, és mosolyog minden pici sejtem, örül a mai napnak.
Ma valami jó történik!” Próbáljuk ki – és tényleg valami jó fog történni! A saját egyetemi
hallgatóimmal is csináltam ilyen kísérletet,
igen meggyőző végeredménnyel. A gondolat, a
tudat hatalma valóban teremt. Ha meg akarjuk
találni ennek az összefüggéseit a modern kvantumfizikában, akkor egész nyugodtan menjünk
utána, mert megtaláljuk. A szemünk persze
mindent magába fogad, és viszi hátra a tarkólebenybe az információt – de ha az agyunk azt
az üzenetet kapta, hogy ma jó dolgok történnek
majd, akkor csak jókat keres. Meg van ígérve,
te üzented meg – hol van az a jó? És egyszer
csak valóban észrevesszük az apró, örömteli
dolgokat! Egyszerűen kinyílik bennünk a pozitív érzelem, jobb lesz az energia-háztartásunk.
Ezt mindenki kipróbálhatja saját kísérlet keretében is. Egy hétig minden reggel tegyük be a
teremtő tudatunkba, hogy ma valami jó történik, közben figyeljük a közérzetünket, a lelkiállapotunkat, a velünk történt eseményekről
pedig írjunk naplót - és rá fogunk jönni, hogy
ez így igaz. Ha nem hiszünk másnak, higgyünk
önmagunknak, a saját tapasztalatainknak!"
Prof. Dr. Bagdy Emőke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Legközelebbi előadás február 12-én lesz, a Magyar Tudományos Akadémián a „Házasság hete”
alkalmából rendezendő konferencián „A házassághoz való viszony és a párkapcsolati kutatások aktualitásai hazánkban”címmel.
17-én a Lurdy Házban reggel 9-10 óra között továbbképző tanfolyam keretében: Tudós agy- érzelmi agy: harcban vagy harmóniában? cimmel tart
előadást.
Valamennyi előadás felkerül egy hónappal az
előadás megtartása előtt a Facebookra, Bagdy
Emőke „rajongók oldalára”.

ÍGY GYÓGYÍT ISTEN
Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód. (2.Móz.
15,26)
43 évi munka után hamarosan nyugdíjba
megyek. Két hónappal ezelőtt olyan egészségügyi problémák jelentkeztek nálam, amit még
sohasem tapasztaltam. Megszállottan jártam
orvosról orvosra, szedtem a maréknyi vitamint
és más étrend kiegészítőket abban a reményben, hogy egészségem helyreáll majd. De erőfeszítéseim ellenére nem javult az állapotom.
Miközben kerestem a választ az egészségügyi problémáimra, elkezdtem a Bibliában is
kutatni, áhítatokat olvastam, és megfeszülten
imádkoztam Istenhez, hogy gyógyítson meg.
De rájöttem, hogy Isten nem mindig a mi menetrendünk szerint válaszol imáinkra. Az én
esetemben megmutatta Isten, hogy néhány
ügyet el kell rendeznem az életemben, és csak
akkor jöhet a gyógyulás.
Most szorgosan rendezem a múltbéli ügyeimet. Megbocsátottam azoknak, akik megsértettek, és bocsánatot kértem azoktól, akiket
megbántottam. Azon dolgozom, hogy a múlt
összes törmeléke eltűnjön, amely annyi éven át
terhelte lelki életemet. Akár meggyógyulok,
akár nem, Istent továbbra is dicsérni fogom.
Még ha fizikailag nem is gyógyulok meg, a
lelkem már megújult.
(Csendes percek)

Házasság hete
2015. február 8. vasárnap

Hazánkban nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a házasság hete, a keresztény egyházak, illetve civil szervezetek széles körű öszszefogásával.Az országos rendezvénysorozat
célja, hogy
• felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára,
• segítséget nyújtson a házasságra készülőknek,
• ötleteket adjon a házasságban problémákkal
szembesülőknek.
Honlap: http://hazassaghete.hu

A SÓ

AZ AGYAGDARAB

A só sereg sziporkázva szárítkozott a
hatalmas, tágas teremben. Ahova csak nézett, mindenhol egyforma kristályok tündököltek. Csak úgy szikráztak a beszüremlő
fényben, mint sok-sok apró, csiszolatlan
gyémánt! De nem a csillogás a feladatuk!
A lényeg az ízben van!
Épp, hogy megszáradtak, azonnal bevetésre vitték őket. Csipetekbe osztva vártak.
Kényelmetlen, mondhatni rossz érzés volt
két ujj közé morzsolódva szorongani a sókristályoknak. Mert bizony a feladat teljesítése előtt nagy a rájuk nehezedő nyomás.
Aztán az ijesztő zuhanás! Vége a tömörülésnek, vége a közösségnek! A szóródásban mindenki átérezte a magányosság gyötrelmét, s az egyre közeledő ismeretlen hely
okozta nyugtalanságot…
Igen, már el is érték a munkaterepet. Feladat: oldódás, ízesítés. Egyik csipetnek túl
hideg, a másiknak túl forró, a harmadiknak
túl sűrű a közeg.
De az oldódásban feladták énjüket, elképzelésüket. Az általuk ízesített közeg
MÁS LETT! A bevetés sikerrel járt!
Kedves sókristály testvérek! Ne féljetek
a csipetté szorító atyai ujjaktól! Ne aggódjatok a bevetések miatt! A mi elhívásunk az
oldódásról szól. Lényegünk az íz. Mennyei
íz. Milyen helyzetekben?
- türelmetlen, torzsalkodó emberek sorában a postán vagy az üzlet pénztáránál
- rosszindulatú szomszédok mellett a társasházban
- káromkodó, nemtörődöm, vagy sikerhajhász munkatársak közelében
- hazug, kétszínű, kacér iskolatársakkal
egy intézményben
- gazdasági, politikai káoszban, válságban a saját országunkban.
Ha vállalod a só szerepet, VÁLTOZÁST
HOZOL mások életébe, de TE SEM
MARADSZ TÖBBÉ UGYANAZ!
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja
az Isten fiainak megjelenését.” Róma 8:19.

Egyszer volt, hol nem volt, a fazekasok
földjén a Mester talált egy kiváló minőségű
agyagdarabot.
- Na ez szép darab!.- nézegette elelgondolkodva. - Ezt megmunkálom!
Amikor hazaért, gyönyörködve tette a korongra és lelki szemeivel már látta a gyönyörű mázas korsót. Forgatni kezdte, s kérges tenyerével, óvatos ujjaival hozzáértő mozdulatokkal
simította, vizezte, formázta a jó illatú anyagot.
Egyszer csak az agyagdarab leugrott a korongról és könyörögni kezdett:
- Mester! Nem lehetne egy kicsit gyengédebben? Annyira fáj, ahogy nyomkodsz, és már
egészen elszédültem a forgatástól!
A fazekas csodálkozva nézett rá, majd higgadt
szeretettel így válaszolt:
- Ahhoz, hogy használhatóvá válj, ki kell bírnod ezt a műveletet! Légy türelmes!
Azzal visszatette a munkadarabot a helyére és
újra elkezdte a korongozást.
Egy idő múlva elkészült és elégedetten nézegette.
Amikor megbizonyosodott róla, hogy tökéletesre sikerült, befűtötte a kemencét.
Be akarta tenni az agyagkorsót a tűzbe, de az
rémülten kiáltott fel:
- Mester! Mester! Hogy fogom én ezt kibírni?!
Ez életveszélyes! Repedések lesznek rajtam és
összetörök! - siránkozott.
A kézműves megfogta és elmagyarázta neki,
hogy kiégetés nélkül használhatatlan lesz. Nem
tudnak benne életmentő vizet tartani. Forró
kemence nélkül csak kirakati dísztárgy lehet
belőle.
A korsó messzire nézett és elképzelte, hogyan
itatnak belőle szomjazókat a sivatag száraz
homokján. Megadóan hagyta magát a forróságba tenni, és bár nagyon szenvedett, kitartott,
mert hasznos akart lenni!
A kellő égetési idő után a Mester kivette és félretette a polcra, hogy lehűljön.
- Ó, hát hiába tűrtem a kemence tüzét, mégse
kellek senkinek? - sóhajtozott magányosan,
telve elutasítottsággal.
Egyszer aztán újra kézbe vették és gyönyörű
mintát festettek rá. A korsó nagyon boldog
volt.

Amikor betették a többi különböző formájú és
mintájú edény közé, hogy elszállítsák őket az
oázisba, megértette, mi miért történt vele.
S mosolyogva várt a feladatra, hogy szomjat
olthasson és hasznos legyen.
Ugye te is el akarsz jutni az oázisba???
S Z L O V Á K

F A K A N Á L

H U M O R

- Hogy hivják Einstein gyerekeit?
- Zweinstein, Dreistein ...
- Mi a különbség a csillagász és a geológus
között?
- Ég és föld...

Burgonyaleves babbal (Zemiaková
polievka s fazuľou)

- Pikkelyes, négy lába van és telefonál. Mi az?
- Hallo.

Hozzávalók: 60 dkg burgonya, fél pohár fehér
bab, 2 szál sárgarépa, egy kis darab petrezselyemgyökér, 12 dkg hagyma, 6 dkg olvasztott
vaj, őrölt bors, 1 babérlevél, kapor, petrezselyem zöldje, só ízlés szerint.
Elkészítés: A megtisztított és megmosott babot
5-6 órát áztatjuk, majd ugyanabban a vízben
megfőzzük. A sárgarépát, a petrezselyemgyökeret és a hagymát hosszában kettévágjuk,
megsütjük és a levesbe tesszük. Hozzáadjuk a
karikára vágott burgonyát, a babérlevelet, sózzuk, borsozzuk és készre főzzük. 5 dkg metélttésztát vagy apróra tördelt spagettit is főzhetünk bele. Végül meghintjük az apróra vágott
zöldpetrezselyemmel és kaporral.

- Hogyan költi fel Hófehérke a 7 törpét?
- 7Up.

Besztercei sertésborda
(Bystrické bravčové rebierko)

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor (nyári
időszakban 18 órakor)

Hozzávalók: 70 dkg sertéskaraj, 13 dkg sertészsír, 40 dkg burgonya, 12 dkg liszt, 2 gerezd
fokhagyma, őrölt bors, 1 tojás, 0,5 dl tej, 25
dkg füstölt sajt, só.
Elkészítés: A kicsontozott karajt nyolc szeletre
vágjuk. A burgonyát meghámozzuk, lereszeljük, beleöntjük a tejet, hozzáadjuk a lisztet, tojást, borsot, lereszelt sajtot, szétzúzott fokhagymát és jól összekeverjük. Ezzel a tésztával
bebundázzuk az előkészített hússzeleteket, s
forró zsírban mindkét oldalukat pirosra sütjük.
Petrezselymes főtt vagy sült burgonyával és
káposztasalátával tálaljuk.

Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Felelős szerkesztő: Katona Béla
Szerkesztő: Máté Dániel mate.dani54@gmail.com,
Technikai szerkesztő: Lesták Károly lestakk@ps.hu

Gyülekezeti honlap elérhetősége: www.pbgy.hu

- Tudjátok hogyan csinálják a tejport?
- ???
- Nem adnak inni a tehénnek...
- Miért van zsír a tejben?
- Hogy ne nyikorogjon a tehén fejés közben.
- Mi kell a babázáshoz?
- Bab meg víz.
Á l l a n d ó

A l k a l m a i n k

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

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok
Lelkipásztor:
Katona Béla
Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04

