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Az esztendő küszöbén ezt a tényt
számadásainkban és reményeinkben se szabad
elfelednünk. Különben alapjaiban tévedünk.
Adjuk meg hát az időnek, ami az időé, s az
örökkévalónak a maga halhatatlan részét.
(Pilinszky János)

Folytonosság
évfordulóval
(Füle Lajos)

Az újév küszöbén
A számadás és a tervezés napjai egybeesnek
az óév végén és az újesztendő küszöbén. Mert
bár együtt forgunk a kozmikus idővel, szívünk
és szellemünk túlcsap a napóra mutatóján.
Számadásunkkal és reményeinkkel szabadon
közlekedünk abban, ami elmúlt és abban, ami
el se érkezett még.
A föld haldoklása rólunk szól és nem
rólunk egyszerre. A mi életmódunkhoz
viszonyítva a tél csak viszonylagos halál, de a
tavasz is csak átmeneti föltámadás. Mi
valójában kívül állunk a „puszta időn”; együtt
úszunk vele, de mégse egészen. Míg a
mindenség a szakadatlan mulandóság jegyében
él – mi halandók és halhatatlanok vagyunk.
E valódi és feloldhatatlan feszültségből
született egész kultúránk és minden
imádságunk. Abból, hogy itt vagyunk, s mégse
vagyunk egészen itthon a földön.

Bukdácsoló, bukásokkal teli hívő élet az,
melyben mindig az évforduló hozza el a
fogadkozást: mától hűséges leszek Istenhez,
szakítok a hiábavaló, bűnös élettel, hátat
fordítok a rossz baráti társaságnak, nemcsak
alkalomszerű
imaházbajáró
leszek.
Az év-fordulón nem újat kezdeni - folytatni
a jól bevált régit, ha valóban jó volt, haladni
még előbbre a megszentelődés útján! Ez egy
jó, ez egy Istennek tetsző elhatározás.
Jól tudjuk, hogy a tegnap, a ma és a holnap
szervesen kapcsolódnak egymáshoz, egyik
nélkül sincs a másik.
Ugyanígy a hívő élet is a hitbeli születéssel
kezdődik, és folytatódik életünk végéig az út,
melyet Istennel járunk. A teljesség igénye
nélkül
néhány
jelzőtáblára
szeretnék
rávilágítani, melyek segíthetnek ezen az úton.
Emlékezni, és hálát adni
Hálaadással emlékezzünk meg arról, hogy
Isten oltalma alatt békességben, szeretteinkkel
együtt tehettük meg az eddigi utat, hisz sok
családban, országban békétlenség, széthúzás,
elégedetlenség
van!

Emlékezzünk meg életünk nagy
változásáról, mely új megvilágításba helyezett
mindent, új perspektívákat nyitott meg
előttünk, ugyanakkor lezárt egy hiábavaló,
elfecsérelt, Isten nélkül élt életszakaszt!
Emlékezzünk meg Isten jótéteményeiről,
melyek annak ellenére is folyamatosan áradnak
felénk, hogy sokszor hiábavaló dolgokkal
telnek
napjaink!
Visszatekinteni és megvizsgálni
Naponta többször is tükörbe nézünk: vajon
a külsőnkkel minden rendben van-e? Ez így
helyes. Ettől azonban sokkal fontosabb, hogy
az ige tükrében vizsgáljuk meg naponta
életünket. Megállni, visszatekinteni a nap
eseményeire, értékelni és levonni a tanulságot.
Mit csináltam jól, és mit rosszul, hol kell majd
változtatnom legközelebb? Örüljünk terveink
megvalósulásának, de ne keseredjünk el a
kudarcok miatt, hiszen azok is a mi javunkra
válnak, függetlenül attól, hogy adott
pillanatban
ezt
még
nem
látjuk.
Isten
vezetését
kérni
Az emberek általában egy jeles alkalomhoz,
esetleg évfordulóhoz kötik a változtatást. Isten
azonban akkor figyelmeztet, ha baj van, ha
rossz irányba indultunk el. Keressük hát az ő
akaratát naponta! Bízzuk rá életünket
folyamatosan, és kérjük vezetését! Tehetjük ezt
azért is, mert a zsoltáríró szerint e segítségre
előre ígéretet kaptunk. (50. Zsoltár 15.)
Természetes emberi vágy elképzelni,
tervezni a jövőt. Tegyük, de a tervezés első
mozzanata egy kérdés legyen: "Uram, mit
akarsz, hogy cselekedjem?"! Tudjuk, hogy
Isten nem a napjainkat számlálja, hanem
mérlegre teszi életünket. Ezért ma is a
legfontosabb az ő akaratának megismerése és
annak
teljesítése.
Az újesztendő első napjaiban sok-sok
jókívánság hangzik el. Szeretnénk Istenben
gyökerező, boldog életet élni, s ezt kívánjuk
másoknak is, de ezt nem elég kívánni. "Nem
elég a jót akarni, de tenni, tenni kell!" (Váci
Mihály)
Ehhez a tettrekészséghez kívánok minden
kedves olvasónak fiatalos lendületet, kitartást
és bensőséges napi kapcsolatot Urunkkal.
(Szomor Ferenc - BH)

Amire a természet
tanít
Csodálkozva néztünk egymás szemébe, a
kékcinke és én. Fényes kis gombszemével
vizsgálgatott fejét hol jobbra, hol balra
fordítva. A szél gorombán rohangált a kertben,
leszegett fejjel, sunyin bökdöste az ázott tuják
didergő bokrait. Havat nem hozott, csak esőt,
mely
hideg
volt,
akár
a
jég.
A cinke mit sem törődött a széllel. Apró
lábaival biztosan kapaszkodott az etető
falécébe. Égszínkék tollain végigpergett egyegy apró esőcsepp, ami az etető fedelén az
arasznyi nádacskákról már megcsendesedve
hullott az ereszről. A cinke komoly
vizsgálódását azonban ez sem akadályozhatta.
Nyíltan nézett a szemembe, mint akinek semmi
rejtegetnivalója nincs, s tudni akarja, miféle
lélek lakik a másikban. Üvegfal volt köztünk,
egy ablak, a szerkesztőség ablaka. Az etetőt
még novemberben raktuk ki a párkányra, s
megtöltöttük mindazzal, ami egy ilyen drága
kis lénynek örömöt okozhat a fukar tél
hónapjai alatt. Emlékszem, alighogy letettem a
házikót, még be sem csuktam az ablakot, máris
ott termett előtte egy égszínkék villanás, vibrált
egy pillanatig, majd egyetlen szökkenéssel
tovatűnt. Félt. Igen. Először biztosan csak a
magocskákat látta, de aztán hirtelen meglátott
engem is. Mekkorát dobbanhatott az a
borsószemnyi
szív!
Aztán
lassan
megbarátkoztunk. Jöttek a többiek is, a
széncinkék, csúszkák, verebek, balkáni gerlék,
és szerettük mindegyiket. De a kékcinkéket a
legjobban, mert ők voltak a legapróbbak, a
legügyesebbek, s a legfélénkebbek. A gerlék
hamar megszokták a jólétet, reggel a kerítésen
ücsörögve várták az aranyló kukoricaszemeket.
Ha megfeledkeztünk róluk, hát fölrepültek a
madáretető tetejére, s előkelő halvány
tollruhájukban vigyázva, óvatosan lépegettek a
keresztbe fektetett nádszálakon, s sötét,
borostyán fényű szemükkel végigpásztázták az
asztalt,
vajon
folynak-e
reggelijük
előkészületei.
A verebek másmilyenek voltak. Röptük,
fizimiskájuk messze elmaradt a gerlék
eleganciájától. Esetlenül repültek. Emlékszem,
meg is nevettettek, mikor lecsúsztak a
csontfehér kaspó domború pereméről, ami az
etetőt tartotta a párkányon. Bumfordi

csőrükben sokáig forgatták a magokat,
akármekkorák voltak is. Ám az is igaz, hogy
ők voltak a legtapasztaltabbak, azonnal
fölismerték
a
szalonnát,
s
alaposan
kicsipkézték
márványsima
oldalait.
S a csúszkák! Hogy ügyeskedtek, hogy a
lehető legtöbb magot cipeljék el, ami csak
hosszúkás csőrükben elfér! Milyen nagyok
voltak a cinkékhez és verebekhez képest
piszkos kék kabátjukban, amit a csőrüktől a
farkuk végéig viselnek rózsaszín hasuk fölött.
Ketten nem fértek el az etetőben, hát váltották
egymást.
A sorban állásra a cinkék is hajlamosak voltak.
Volt várakozóhely bőven. Először is ott van a
kis fa, ami most még csak néhány levelecskét
ringat nyáron gyér ágain, aztán ott van a
kerítés, és a nagy fa a szomszédban - ahonnét
csak alá kell dobnia magát a cinkének a
mélybe, s miután az ember azt hinné, hogy
túlméretezte a mélységet, egy szempillantás
múlva
bravúrosan
és
hajszálpontosan
megjelenni az etetőn -, a szellőzőcsatorna
bádogpereme is kitűnő várakozóhelynek
bizonyult, nem különben, mint az eresz, az
etető fedele vagy a csupasz fal, amibe
bámulatos biztonsággal kapaszkodtak a levegő
apró tornászai. Tiszteletben tartották a
válogatás jogát. Előfordult ugyan olyan is,
hogy egyszerre négyen is csippenthettek a
napraforgóból. Ám a széncinkék tiszteletadása
csak
a
széncinketársaknak
szólt.
Az aprónép, az égszínkék kabátos, apró csőrű
rokonság a szél gonoszkodó játékainak örökös
céltáblája. Elég csak megkocogtatnia egy
ágacskát, vagy rálehelnie egy zörgő, fán
maradt tavalyi levélre, s az égszínkék kabátkák
ijedten nyílnak meg feltárva titkukat, a puha
tollacskák rejtekében rémülten zakatoló apró
szívecske riadalmát. Félnek, mert kicsik,
fegyvertelenek, és nem bízhatnak senkiben.
Nyugodt, barna szemmel viszonzom az ablak
túloldaláról rám szegeződő tekintetet. Tudom,
hogy éhes. A cinkék nem bírják a koplalást,
egy nap is elég, hogy elpusztuljanak. De
nagyobb bennük a félelem, mint az éhség.
...Lassan világosodni kezd előttem egy kép, s
látom magam, amint riadt tekintettel fürkészem
az eget az ablakon át, kezemben nyitott
Bibliám van, arcomon apró cseppecskék sora
folydogál, s szívemen félelem dereng. Az
igemagvak terített asztala előttem, s én

elgyengülve ülök az ágyamon, és nem merek
beleolvasni. A szívem zakatol, félek, hogy fájni
fog, amit üzen a Gazda, pedig sokszor
tapasztaltam már megbocsátó szeretetét,
elhalmozó jóságát. Mért félek hát? Isten igét
ad,
megbocsát...
A cinke beszökken a magocskák közé, ügyesen
szorítja pici csőrébe a termetes napraforgót, s
apró szívében megkönnyebbülve röppen a
messzeségbe, akár egy égszínkék üzenet, a
béke hírnöke...
(Szommer Hajnalka)

Érdekes
Érdekes, hogy egy ötezres milyen soknak
tűnik,
ha
elviszed
a
gyülekezetbe,
de milyen kevésnek, ha a Corába mész ...
Érdekes, hogy milyen soknak tűnik, ha egy
órán át Istennek szolgálunk,
de milyen rövidnek egy hatvanperces
kosármeccs
...
Érdekes, hogy milyen hosszú a pár óra, ha a
gyülekezetben vagyunk,
de a moziban mindig olyan gyorsan eltelik az
idő
...
Érdekes, hogy amikor imádkozunk, semmi sem
jut eszünkbe,
de ha egy barátunkkal beszélgetünk, nincs
gondunk
a
szavakkal...
Érdekes, hogy ha egy meccsen hosszabbítnak,
a közönség lelkesedése határtalan,
ha viszont a prédikáció hosszabb egy kicsit, a
legtöbben panaszkodunk ...
Érdekes, hogy néha milyen nehéz egy fejezetet
is
elolvasni
a
Bibliából,
egy bestsellert viszont le sem tud tenni az
ember...
Érdekes, hogy az emberek a koncerteken vagy
a meccseken tolonganak az első sorban lévő
helyekért,
a gyülekezetben viszont a hátsó sorban lévő
székekért megy a versenyfutás ...
Érdekes, hogy fenntartás nélkül elhisszük azt,
ami az újságban áll,
de megkérdőjelezzük azt, amit a Biblia mond..
Érdekes, hogy mindenki a mennybe akar
jutni, feltéve, hogy nem kell hinniük,
gondolniuk, mondaniuk vagy tenniük semmit...

Nem csak a 20 éveseké a
világ – előszilveszter 2008
Istennek
legyen
hála,
idén
is
megrendezésre került a Pesterzsébeti Ifjúsági
Előszilveszter! S bár ifjúságit mondtam, Isten
áldását mutatja sok minden mellett az is, hogy
nem csak fiatalok jöttek el erre az alkalomra.
Úgy tűnik, jól választottunk mottót:
Nem csak a 20 éveseké a világ!
A két előadás, melyet Révész Lajos tartott,
pontosan és érthetően adta tudtunkra, hogy
egyszer mi is leszünk idősebbek… na jó,
kezdjük inkább az érett korral, amikor benő a
fejünk lágya! Kiemelte: fontos, hogy a
fiatalság megtalálja a hangot és az összhangot
az idősebb nemzedékekkel. Az előadó azonban
arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a
jövőre kell felkészülnünk, de a jelenben is meg
kell találnunk a helyünket! Például a fiatalok
egymással való kapcsolatában, legyen az
ismerősi, baráti, vagy házastársi kapcsolat.
Ezeket a témákat alapul véve folytatódott az
este, illetve az éjjel a szemináriumokkal,
amelyek több csoportra lettek bontva: 20 év
alattiak és 20 évesek, 20 év felettiek, valamint
a Régi idők vasárnapi iskolája. Aki pedig
teljesen jóllakott az előadás igei üzenetével, a
komolyabb témák mellett választhatott a
Beugró című játékos előadás vagy a Bibliai
vetélkedő között.
Természetesen a testi táplálékról sem
felejtkeztünk meg, a fiatalokat gazdag
vacsorával vártuk, amely elkészítésében nem
kis feladatot vállaltak a pesterzsébeti
gyülekezet nőtestvérei.
Alkalmunk alatt szinte véget nem érően folyt a
regisztráció, a csocsóbajnokság, működött a
büfé és a ruhatár, és mindig készen állt valaki,
hogy őrizze a csillaggarázsban parkoló
autókat, amely szintén nem jelentéktelen
szolgálat az aktuális mínuszokban.
Esténk, illetve éjszakánk megkoronázásaként
megtekinthettük azt a szuperprodukciót,
amelyet az ifjúság oly nagy gonddal és
izgalommal forgatott és állított össze.
Fiataljaink filmvászonról és tévéből jól ismert
személyiségek bőrébe bújva görbe tükröt
tartottak a nézők elé. Köszönjük, Emese!
A hazai fiatalokból összeállt énekes csoport
hatalmas örömet szerzett nemcsak nekünk,

szervezőknek, de a vendég fiatalságnak, és a
jelen lévő minden más korosztálynak is. A
vendégművész
ChickenFly
együttes
koncertjének színvonala legalább olyan magas
volt, mint a hangereje.
Ne feledkezzünk meg még a filmklubról,
amely hajnalig segített ébren tartani a
fiatalokat.
Köszönet az Úrnak mindazért, amit
felsoroltam, és azért is, ami a hely szűke miatt
kimaradt! Adja meg Istenünk, hogy jövőre is
legalább ilyen áldásos, igei üzenetben és
vidámságban
is
gazdag
alkalmat
szervezhessünk!
(Koszorus Attila)

Boldogság-mondások
Boldogok,
akik
összhangban
vannak
önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt
tenniük,
amit
mindenki
tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol
mások közömbösek, mert örömes lesz az
életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet
igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a
hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól
kímélik
meg
magukat.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá
válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül
tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva
ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és
meghallgatni, mert sok barátot kapnak
ajándékba és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások
botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket,
mert
ez
a
szeretet
ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha
szavukba vágnak, ha megbántják őket, és
szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak
valósítani valamit, mert életesebb lesz az
életük. (Dr. Gyökössy Endre)

A legszebb könnycsepp
(mese nem csak
gyerekeknek)
Réges-régen történt: angyalt küldött a földre a
Jó Isten, hogy vigye fel az égbe a legszebb
könnycseppet. Az angyal bejárta az országot,
világot. Végre rátalált egy özvegy édesanyára,
aki egyetlen gyermekének koporsója felett
hullatta könnyeit. Minden könnycseppje
igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a
napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy
könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán
örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt
szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb
könnycsepp
is
van
a
világon.
Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy
ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé,
de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a
földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a
legkülönbözőbb
könnycseppeket:
Hálakönnyből,
keserű
csalódásból
kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú
édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban
mindezekre azt válaszolta: szebb könnycsepp
is
van
a
világon!
Szomorú volt az angyal mert nem tudta
teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok
keresésbe. Betért egy templomba pihenni. Úgy
gondolta hiába minden igyekezete, a legszebb
könnycseppre soha sem talál rá. A templom
félhomályában egyszer csak egy embert vett
észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott.
Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt, mert
átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg.
Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztatta a
poros követ. Az angyal nyomban mellette
termett:
szemkápráztatóan
ragyogott
valamennyi könnycsepp, miközben tarsolyába
gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis
sikerül teljesítenie a rábízott feladatot. Valóban
a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az
angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét.
Amikor a könnycseppekkel odaállt a Jó Isten
elé, dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá:
- Látod nincs szebb ragyogás, nincs
aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat
könnyéről verődik vissza. Mert a bánat
fakasztotta könnycseppek igaz szeretetről

tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől
megmenekült szabad ember szépségéről
győzik meg a világot. A bűntől felszabadult
ember az örökkévalóság fényét sugározza.
Ha
vétkezel,
szállj
magadba
és
őszintén bánd meg bűneidet. Isten a megtérő
bűnösnek mindig kész megbocsátani. Ez már
nem mese, hanem örömbe szédítő valóság.
(-net-)

Gyülekezeti események
röviden
Szept. 2. Megszületett Kovács Korinna Patrí
cia, Kovács Kornélék kislánya.
Szept. 7. Úrvacsorai istentisztelet. — Délelőtt
Lk.19:41-44. igeversek alapján a Jeruzsálem
felett síró Megváltóról szólt az igehirdetés. Jé
zus a gyönyörű városon túl látta annak pusztu
lását. Isten megengedi, hogy a templomot is le
rontsák. Felettünk is sírna Jézus? — Délután
Zakariás Jeruzsálemről szóló próféciája (2:1-9)
volt a téma.
Szept. 14. — A Zsidókhoz írt levélből a hithő
sök példáján keresztül a gyümölcsöző, élő hit
ről hallottunk. — Isten egyre tágabb térre vezet
minket (Zsolt.4:1-2.), a feladatok egyre na
gyobbak.
Szept. 21. — Ellenszélben a tanítványok
(Mt.14:22-33.). Ilyen helyzetben Jézus a meg
oldás. Ahol az emberi lehetőség kimerül, ott a
hit segít. — Fiatalok Isten közelében. A Szent
írásból vett példák bemutatták a fiatalok külön
böző típusait, a „szuper keresztyéntől” a tékoz
ló fiúig.
Szept. 28. A gyülekezet teológusa a 2008/2009.
tanévben Horváth Ádám a Teológiai Akadémia
első éves hallgatója. — Töviseink és a kegye
lem 2.Kor.12:7-10. Életünk tövisei általában a
bűn következményei. Urunk kegyelme segíti a
benne bízót a tövisek elhordozásában. — Ar
mageddon Jel.16:12-16. A sátáni lelkek elhite
tik a népeket, és összegyűjtik az Uraknak Ura
ellen. A lázadókra vereség vár.
Okt. 5. Megszületett legifjabb Marton András.
Hálaadó nap és úrvacsora. — Almási testvér
bemutatta a Jel. 4:8b-11. igeversek alapján a
mennyei hálaadást, majd az ószövetségi és az

újszövetségi hálaadásról beszélt. — A 103.
Zsoltárból hangzott a buzdítás: teljes valónkkal
áldjuk az Urat. A hála válasz a kegyelemre.

mi testvér által írt zeneművek, énekek, ének
feldolgozások hangzottak el az énekkar és az
alkalmi vonószenekar előadásában.

Okt. 12. — A Jó Pásztor, a pásztorok és a bé
resek. Jézus a Jó Pásztor (Jn.10:11-16.). A
pásztorok a Jó Pásztor követei lehetnek. A bé
resek nem tulajdonosaik a nyájnak, érdekből
foglalkoznak velük. A juhoknak a Pásztor
hangjára kell figyelniük. — Almási testvér a fi
atalok egy csoportjával Tápiószentmártonban
szolgált. Itthon Kovács Árpád az engedelmes
ségről adott tanítást (5.Móz.11:26-28.). Ember
– ember relációban engedelmesség a család
ban, gyülekezetben, társadalomban. Isten felé a
hit általi engedelmesség jellemezzen minket.

Nov. 16. Gyermekbemutatás. Kovács Korinna
Patríciát hozták el szülei a gyülekezetbe, be
mutatva őt az Úr előtt, ahol Almási testvér
azért imádkozott, hogy a gyermek és szülei
életét Isten áldása kísérje. Nagyváradról áthoz
ták tagságukat gyülekezetünkbe Patai Etelka,
Patai Erzsébet és Patai Károly testvérek. —
Hitmélyítő istentiszteleten a kitartó, gyógyulást
eredményező hitről hallottunk. A kananita
asszony rendkívüli alázata és hite lánya gyó
gyulását eredményezte (Mt.15:21-28.). Jézus
segítségének ma is a hit a feltétele. —
1.Tim.6:3-10, nagy nyereség az Istenfélelem
megelégedéssel. A szolgálatok és az ige az Is
tenfélelemből származó megelégedett életet
tárták elénk.

Okt. 19. — Ki üdvözülhet? – tette fel a kérdést
Lk.16:9-15. alapján az igehirdető. A hamis sá
fár a maga módján eszesen cselekedett. Két úr
nak azonban nem lehet szolgálni. A döntés
(megtérés) szükséges, nem helyettesíthető
semmivel. — A tékozló fiú bátyja nem örült
öccse hazatérésének, ünneplését méltánytalan
nak látta (Lk.15:25-32.). Pedig benne is ugyan
olyan vágyak voltak, mint testvérében, csak
nem merte megtenni. — Elkezdődött a törek
vők órája.
Okt. 26. — Az Úr van itt, és én nem tudtam 1.
Móz.28:16-22. Jákób rádöbben, hogy lehetet
lennek tűnő helyzetekben is ott van Isten.
Megtapasztaltuk Isten különös kiválasztó ke
gyelmét? — Isten Mindenható 1.Móz. 35:9-15.
Meg tudta változtatni Jákóbot és Ézsaut is.
Minket is képes átformálni.
Okt. 27 – Nov. 1. Reformáció hete, a szabótele
pi gyülekezetben emlékeztek a reformációra az
erzsébeti protestáns közösségek.
Nov. 2. Úrvacsora. — Az ige kijelenti, hogy
lesz feltámadás, nem lehet kikerülni. Mindenki
romolhatatlan testet ölt (1.Kor.15:51-53.). —
Délután a reformációval kapcsolatos szolgála
tok hangzottak el.
Nov. 9. Vasárnap délelőttökön hitmélyítő szol
gálatokat tart Almási testvér. — A helyettesítő
hit. Alapvetően a hit nem helyettesíthető, de
vannak kivételes esetek. Mk.2:1-11-ben Jézus
a gutaütöttet vivő négy ember hitére tekintve
gyógyította meg a beteget. Megbocsátotta bű
nét, lelkileg is helyre állította. — Délután Hét
halmi Páth Károly emlékestet tartottunk szüle
tésének 100. évfordulójára emlékezve. Héthal

Nov. 23.
A kispesti Rózsa téri református
templomban szolgált Almási testvér és az
énekkar, ahová hivatalos volt az egész gyüle
kezet. Az Úr közeli visszajövetelének jeleiről
szólt az Ige (Fil.4:4-7.). — A „Tízparancsolat”
című animációs filmet láttuk délután, amely
Mózes életét mutatta be.
Nov. 27. Az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésé
ben Izraelből érkezett vendég, Fredi Winkler
szolgált közöttünk. A politikai, vallási és üdv
történeti szempontból is fontos Izraelről, Jeru
zsálemről, és az Úr Jézus visszajöveteléről tar
tott előadás az Ige fényében vizsgálta a törté
nelmi, és a mai Közel-keleti helyzetet. A figye
lem lekötő előadás kitért arra is, hogy a Sátán
hogyan akarta és akarja akadályozni az Úr Jé
zus visszajövetelét azzal, hogy újra és újra pró
bálja megsemmisíteni ezt a népet. A zenei szol
gálatban Rontó Attiláék zsidó énekeket adtak
elő.
Nov. 30. Advent 1. vasárnapja, gyermekbemu
tatás. Legifjabb Marton András bemutatása
volt a gyülekezetben. Almási testvér azért
imádkozott, hogy a kisgyermek majd másokat
Jézushoz vezető szolgája legyen az Úrnak. —
A 2. Zsoltárból vett igékben a zsoltáros inti a
népeket az istenfélelemre. Jelenleg is indulatok
feszülnek a világban, az Úr eljövetele hozza
majd meg a békét. — Délután a fiatalok szol
gáltak énekkel, verssel, bizonyságtétellel. Az
igehirdetés a feltámadásról, az Úr Jézus vissza

jöveteléről szólt az 1.Thes.4:13-18. alapján,
amelyben Pál apostol az Úrtól jövő kijelentést
közvetít. Advent arra figyelmeztet, hogy le
gyünk készek Urunk visszajövetelére.
Dec. 1. Megszületett Kánai Bence.
Dec. 6. Menyegzői istentisztelet imaházunk
ban. Zorigt Ariunbold (Budapesti Mongol Bap
tista Gyülekezet) és Dömötör István (Pester
zsébeti Baptista Gyülekezet) fogadott hűséget
egymásnak Isten, és a népes gyülekezet előtt.
Dec. 7. Advent 2. Úrvacsora. — Az istentisz
telet igéje az úrvacsora szereztetés igéi voltak.
Amíg eljön hirdetjük, és emlékezünk az úrva
csorával Jézus halálára. — Hozzunk áldozatot
azért, hogy legyen alkalmas időnk hirdetni az
Igét (2.Tim.4:1-8). A korona feltétele ma is a
nemes harc megharcolása, a futás elvégzése, és
a hit megtartása.
Dec. 14. Advent 3. — Csillag származik Já
kóbból 4.Móz.24:15-17. Megnyílt szemű és
szívű, Istennek engedelmeskedő emberekre
van szükség. — Délután ifj. Pátkai Imre zon
goraművész lemezbemutatója volt, közremű
ködött Lovászné Gellén Christa (fuvola) és
Oláh Miklós (gordonka). Az igehirdetés rávilá
gított arra, hogy Jézus Krisztus visszajövetele
nem „kiszámítható”, de az idők jeleiből lehet
rá következtetni (Lk 17:20-21). Közel van, vé
gezzük addig hűséggel dolgunkat.
Dec. 21. Advent 4. — Lk 1:26-33-ban Lukács
történelmi hűséggel írja le az eseményeket. Is
tennél semmi nem lehetetlen, ezt tapasztalta
meg Erzsébet és Mária. Aki nem kérdéseket
tesz fel, nem jeleket kíván, hanem hisz és alá
zatosan engedelmeskedik, annak minden lehet
séges. — Délután a szépkorúak karácsonya 15
órakor kezdődött, istentiszteletet nem tartot
tunk.
Dec. 25. Karácsony 1. napja. — Az igehirde
tés Titusz 2:11-14. és Lk.2:10-11. igeversek
alapján a kegyelem fogalmát boncolta. — Lu
kács evangéliuma szerinti karácsonyi igék több
gondolatot vetettek fel. Nálunk van hely Jézus
számára? Félelem helyett örömre és szeretetre
van szükségünk, ez Jézussal lehetséges. A
pásztorok meg akartak győződni a hallottakról,
mi már meggyőződtünk róla? A kisded még
csak jel az ígéretek beteljesedéséhez. Mária
szívében forgatta az igéket, mi tesszük ezt?

Dec. 26. Karácsony 2. napja. A gyermekek ka
rácsonyán vettünk részt, a jól felkészített gyer
mekek gazdag programmal dicsőítették a föld
re jött Fiút, és szolgáltak a gyülekezetnek. Les
ták testvérék által összeállított csomagoknak
nagyon örültek a gyermekek.
Dec. 27. A fiatalok előszilvesztert tartottak
másnap hajnalig.
Dec. 28. Délelőtt nem tartottunk összejövetelt.
A délutáni ige, a Zsolt.55:23 arra buzdított,
hogy vessük terhünket az Úrra, ne rokkanjunk
bele a folyamatosan ránk rakódó terhekbe.
Dec. 31. Óév esti istentisztelet.
FAKANÁL
.

Édes-savanyú oldalas
Hozzávalók: 1,5 kg sovány sertésoldalas, 6
gerezd fokhagyma, 2 ek. friss gyömbér, 1 ek.
szezámolaj, 4 ek. méz, 3 ek. borecet, 2 ek.
sötét szójaszósz, 1 ek. száraz fehérbor, só,
bors, 1 db chilipaprika
Elkészítése: Az oldalast bárddal hosszában
kettévágjuk (jobb, ha megkérjük rá a hentest),
majd ujjnyi falatokra vágjuk. A fokhagymát és
a gyömbért felaprítjuk és a wokban füstölésig
forrósított olajra dobjuk. Hozzáadjuk a
húsokat, és nagy lángon minden oldalukat
megpirítjuk, közben sózzuk és borsozzuk.
Kisebbre vesszük a lángot a wok alatt,
beleöntjük a bort, majd amikor az alkohol
elpárolgott, hozzáöntjük a szójaszószt, az
ecetet és a mézet. Kettévágjuk a chilit, magjait
kiszedjük, a húsát apróra vágjuk, és az
oldalashoz adjuk. Kis lángon kb. 15-20 perc
alatt készre pároljuk. Főtt rizst kínálunk hozzá.
Sült kacsacomb, sültburgonyával
Hozzávalók: pecsenye kacsacomb (egy főre
egy combot számolunk), kacsazsír, só, bors,
majoranna, köménymag, szerecsendió, víz, 2
hagyma,
3
gerezd
fokhagyma
Elkészítés: a kacsacombokat megmossuk,
besózzuk, borsozzuk, és kb. egy órát állni
hagyjuk.
Bedörzsöljük majorannával, és egy lábasba
tesszük.
Megszórjuk
köménymaggal,
szerecsendióval, mellé teszünk 2 hagymát és 3
gerezd fokhagymát. Rákanalazunk 2-3

evőkanál kacsazsírt, és kicsit megpirítjuk, majd
felöntjük annyi vízzel, amiben meg tudjuk
párolni
a
combokat.
Fedő alatt közepes lángon min. 50-60 percig
pároljuk a kacsacombokat. (Ha a víz
elpárologna,
pótolni
kell!)
Hústűvel
ellenőrizzük, mennyire puhult meg a hús.
Ha megpuhult, előmelegített, sütőpapírral
bélelt tepsibe tesszük, és legalább 30 percig
sütjük. A combokat félidőben megfordítjuk, és
folyamatosan locsoljuk a pecsenyelével.
Tanács:
Burgonyával
vagy
grillezett
kukoricával is tálalhatjuk.
Vidám esetek
- Anya, képzeld, az iskolában tanulunk főzni
is!
- És meg is eszitek, amit főztök?
- Muszáj…
Nyuszika ökölbe szorított kézzel sétál az
erdőben. Szembejön vele a kismalac.
Megkérdi:
- Nyuszika, mi van a kezedben?
- Nem mondom meg!
- De, nyuszika, mondd meg, mi van a
kezedben?
- Nem mondom meg!
- De, nyuszika, kérlek, mondd meg, mi van a
kezedben?
- Görcs.
Tegnap leszedtük a karácsonyfát, mert már
nagyon hullott. Persze minden csupa tűlevél
lett. Akkor vettük észre, hogy a lányunk (4)
egy lapátnyi tűlevelet terített el a szőnyegen.
- Te mit csinálsz?!
- Segítek nektek, hogy mindenhova
egyenletesen jusson.
- Főnök, meg kell adnia a fizetésemelést!
Három cég is érdeklődik utánam!
- Igazán? És melyek azok a cégek?
- Az áramszolgáltató, a gázművek és a
vízművek.
Két tanár a tanáriban:
- Te, Gizi, szépen fejlődik az osztályod! Arra a
kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb királyunk,
már csak nyolcan írták, hogy Burger King!

Alkalmaink
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17 órakor
Bibliaóra: minden csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági bibliaóra: minden kedd 18,00 órától és
vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági énekóra: minden vasárnap 16,00 órától
17 óráig
Felnőtt kiscsoportos biblia tanulmányozás
/MKBK/: minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: minden csütörtök 19,30 és vasárnap
18,30 órától
Úrvacsora: Minden hónap első vasárnapján a 10
órakor kezdődő Istentisztelet második felében
Közös imaóra: Ünnepi Istentiszteletek előtt 9
órától 10 óráig (Karácsony, Húsvét, Pünkösd,
Hálaadónap)
Sakk szakkör Minden hónap első vasárnapját
követő hétfő 17 órától
Elöljárósági megbeszélés: Minden hónap első
vasárnapját követő szerdán 18 órától
Imaházcím:
Lelkipásztor:
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Ady E. u.-János u. sarok
Dr. Almási Mihály
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