A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Alapítva: 1948-ban
Új folyam: 273. szám

Legyetek csendben!
avagy az Úrral nyaralt
a lelkünk!

Elhangzott a hívás úgy egy évvel
ezelőtt: „Menjünk el a nyáron Tahiba egy
csendes hétre!” Már akkor tudtam, hogy
nekem is ott kell lennem. Többek szíve,
lelke azonnal rárezdült erre a hívásra, és
voltak, akik később válaszoltak igennel.
Azután többször is szólt a hívó szó, és
végül idén augusztus 10-13 között valóban
felmentünk
különböző
korosztályú
testvérek,
úgy
kb.
25-en
a
gyülekezetünkből a hegyre, hogy Istennel,
az Ő Igéjével, a Bibliával és egymással
töltsünk néhány napot.
Különös élmény volt, eddig ismeretlen
utakat
járhattunk
be
Isten
és
lelkipásztorunk, Katona Béla testvér
vezetésével. A program egyszerű és mégis
kincset érően sokat adó volt:
A reggeli rutin (kávé és reggeli)
nagyban
hozzájárult
testünk
jó
közérzetéhez. 9 órától egy rövid közös
kerekasztal beszélgetés és igei buzdítás
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hangzott el (mi körben ültünk, csak a kerek
asztal hiányzott ).
Ezután mindenki keresett magának egy
zugot kint a tábor területén, vagy bent az
épületekben, és hozzákezdtünk a Biblia
olvasásához. Katona testvér többféle ötletet
is adott az első nap, hogy milyen
rendszerben, felosztásban olvassuk a
Bibliát ezekben a napokban. Voltak, akik
engedelmesen ezek közül a lehetőségek
közül választottak, és voltunk olyanok is,
akik más tematika szerint haladtunk. A
lényeg azonban nem változott. Az Ige
hatott és mi örömmel és élvezettel vetettük
bele magunkat az olvasásba. És olvastunk,
olvastunk, olvastunk… és jó volt, lelket
felkavaró és felüdítő volt. Csak úgy,
egyszerűen ott lenni és kitenni a lelkünket
annak, hogy Isten mosson át.
Ebéd (és esetleg ismét egy kis
hangulatos közös kávézás) után a csendes
pihenésre is volt lehetőség, aki ennek
szükségét érezte, de a vacsoráig ismét csak
az volt a dolgunk, hogy olvassunk,
olvassunk, olvassunk… és ez is nagyon jó
volt.
A vacsora utáni esti órákat újból
csoportosan, körben ülve töltöttük, és
mindenki szabadon megoszthatta, hogy mit
élt át, mit kapott aznap az Úrtól, milyen
megtapasztalásai lettek, hol tart az
olvasásban.
Megdöbbentő
és
gyönyörködtető
volt
mindaz,
amit
egyenként megfogalmaztunk és feltártunk
ezeken a közös beszélgetéseken. Igazán

egymást építő, mindenki számára gazdagító
gondolatok hangzottak el.
A csendesen eltöltött napokat végül egy
olyan körrel zártuk, ahol mindenki
megfogalmazhatta, hogy az eredetileg célul
kitűzött reményeit elérte-e és mi a terve,
hogy folytatja a Biblia olvasását a jövőben.
Mindannyian nagy elszántsággal ígértük,
hogy
megpróbáljuk
továbbvinni
a
lendületet és a hétköznapok rutinja és
akadályai mellett is igyekszünk végig
olvasni a Bibliát. A végső szó azonban
minden jelen lévő testvérnél így szólt:
„A következő ilyen csendes napokra is
eljövök, ha az Úr is úgy akarja!”
Mi tehát, reményeink szerint, ott
leszünk a következőn is, mert megízleltük
ennek a páratlan lehetőségnek a jó ízét.
Reméljük, hogy még más testvéreink is
kedvet kapnak majd, hogy belekóstoljanak!
Cservenyák Ildikó

Az Úr hegyén a
gondviselés – Beszámoló a
Kegyelem lapítvány nyári
táboráról

Elmondhatom, hogy minden évben
megtapasztaltuk, hogy az Úr gondoskodik
rólunk
a
Kegyelem
Alapítvány
gyermekhetein. Így volt ez az idei nyári
táborunkban is.

Július 6-12 között töltöttünk egy hetet
TAHI-ban,
egyházunk
üdülőjében.
Körülbelül 110 gyermek és 25 felnőtt volt
együtt. Gyülekezetünkből 16 gyermek vett
részt.
Egész héten a lelki fegyverzet gondolatkörének jegyében zajlottak a tanítások és
a programok. „Éppen ezért vegyétek fel az
Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra
öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a
lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok
a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek
fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” Efézus 6:1317
Idén is igyekeztünk sokféle színes
programmal felüdíteni a gyermekeket.
Minden reggel és este áhítatokat tartottunk
a szobákban. Délelőttönként játékos csapatvetélkedők, éneklés, és korosztályonként
bibliai tanítások kötötték le a figyelmünket.
Délután szabadidős játékok, kézműves foglalkozások, meghívott vendégek előadásai,
játékos foglalkozásai tarkították az időtöltéseinket.
Egyik délután bemutatkozott egy miszsziós társaság is és érdekes beszámolókat,
személyes megtapasztalásokat ismerhettünk
meg a távoli, kevésbé civilizált kultúrák
között végzett missziós munkáról.
Járt nálunk egy hagyományőrző csoport, akik a Jézus korabeli ruhákat, fegyverzetet, életmódot ismertették meg a gyerekekkel. A bátrabbak még sáskát is kóstolhattak!
A keddi napot velünk töltötte a Magyar
Televízió egyik csatornájának forgató stábja, és az elkészült anyagot már be is mutatták a nyár folyamán az egyik országos csatornán.
Hagyományainkhoz híven volt énekverseny, és tehetségek bemutatkozására lehetőséget adó „TAHI sztár” vetélkedő. Sőt

csocsó bajnokság is volt, melynek nyerteseire különösen büszkék lehetünk, hiszen
gyülekezetünk két jeles tagja hozta el az első díjat.
Persze a kirándulás sem maradhatott el.
Voltunk sárkányhajózni a Dunán, utaztunk
lovas szekereken. Szerveztünk késő esti
programot különböző formációban a különböző korosztályoknak (csak azért, hogy
nehogy az unalmas alvásra pazaroljuk a
drága időnket ) Kipróbálhattuk, hogy milyen egy óriási műanyag buborékba bújva
focizni, miközben még a saját lábunkat sem
látjuk, nemhogy a labdára tudnánk koncentrálni… 
Zászlóforgató akrobaták pazar műsorával búcsúztunk a héttől és a tábortól vasárnap ebéd után.
Két személyes élményt emelnék ki:
A hét elején forróság tombolt mindenhol. Ott fent TAHI-ban is nagyon meleg
volt, de közel sem olyan kínzó módon, mint
a környéken, más városokban. Azután
megérkezett a hatalmas erővel tomboló vihar az országba, és mi ebből szinte semmit
sem tapasztaltunk meg. Míg néhány kilométerrel távolabb tőlünk fákat csavart ki a
szél, házakat tett tönkre, ott fent a hegyen
békességben és Isten oltalmában csak egy
kicsi esőt kaptunk, ami egyszerűen felfrissítette a levegőt a számunkra a következő
napra. Még ilyen formában is gondoskodott
rólunk az Úr. „Ha vízen kelsz át, én veled
vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a
láng nem éget meg.” Ézsaiás 43:2
A másik élmény, ami nagy hatással volt
rám, az a szobámban együtt lakó lányokhoz
kapcsolódik. Többféle korosztály, sokféle
személyiség voltunk együtt, mégis pillanatokon belül jó közösséggé formálódott a kis
csapat. Több este is nagyon komoly témákat érintő, mély, őszinte és igen hosszú beszélgetések hangzottak el. Az öröm és vidámság mellett sok személyes belső vívódás, szomorúság, fájdalom, kétség fogalmazódott meg abban a kis szobában egyegy este, amit jó volt közösen letennünk az

Úr lábaihoz. Nagyon hálás vagyok azokért
a gyermekekért, lányokért, hogy éppen velük lehettem egy szobában.
Hát mi így töltöttük azt a hetet.
Békességben, oltalomban. Köszönjük a
szülőknek, akik ránk bízták ismét egy hétre
a gyermekeiket.
Hála legyen az Úrnak mindenért!
Cservenyák Ildikó

Az új kenyér ünnepe
A baptista gyülekezet temploma adott
otthont augusztus 20-án az önkormányzat és a kerületi egyházak kenyérszentelő
ünnepségének és az ökumenikus istentiszteletnek.
Katona Béla baptista lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, s kifejtette: reméli, nem puszta civil ünnepre gyűltek öszsze, hanem lelki tartalommal emlékeznek
meg az államalapításról és az isteni gondviselésről.
Köszöntését követően Börzsönyi János református lelkész, a Szabó-telepi Református Egyházközség lelkipásztora vezette az
imádságot.
Az ima és a közös éneklés után Győri
János Sámuel, a Pesterzsébeti Evangélikus
Gyülekezet lelkésze hirdetett igét. – Népünk kenyere és keresztsége összefügg –
kezdte prédikációját, majd később így folytatta: olyan termő erő van a földben, amely
minden rémhírterjesztés ellenére akár 21
milliárd embert is el tudna látni kenyérrel.
A fő okként, hogy ez miért nem így történik, a lelkipásztor az emberi gonoszságot
jelölte meg.
Mint mondta, ezt bizonyítják a parlagon heverő, elgazosodott szántóföldek, a
génkezelt és újból el nem vethető magok,
az anyagi haszonszerzésből gabonákat égetők. – Kenyeret kell mindenkinek adni. A

kenyér szavunkkal palettányi gondolatot
tudunk kifejezni, többek között a kenyérkeresetet – fogalmazott a lelkész, aki a bibliai
manna szó eredetéről kifejtette: a zsidók
kérdezték, amikor az égből aláhullt, mi ez?
– Ma is itt tartunk, csak azt tudjuk kérdezni: mi ez? Egy pillanatig sem jut
eszünkbe, hogy utána kérdezzünk: ki ez?
Ki volt, aki a kenyértermő élet feltételeit
megadta? – tette fel a kérdést Győri János
Sámuel, majd kifejtette: az új kenyeret ünneplő emberiségnek el kell jutnia a mi ezttől, a ki ez-ig. „Nem csak kenyéren él az
ember” – idézte Jézus Krisztust, hangsúlyozva: ez az átlépés a „mi ez” világából a
„ki ez” világába.
– Újuljunk meg új kenyér ünneplésünkben, minként megújult a magyarság a
keresztény hitre térésében. Juttassuk el
gyermekeinket a „ki ez” kérdésig – zárta
igehirdetését. Ezt követően Karsai Ildikó
énekelte a „Learatták már a búzát” kezdetű
népdalt, őt a Baptista Énekkar követte.
Végül Szabados Ákos ünnepi beszédét
hallgathatták az egybegyűltek. – Milyen világot élünk most? Milyen új kihívásokkal
kell szembenéznie ennek az országnak, ennek a nemzetnek? Kérdése után a polgármester a közelmúlt tragikus eseményeire
hívta fel a figyelmet: az egykori ukrajnai
testvérvárosunkra, ami ma már Oroszországhoz tartozik, az Alustától nem messze
harcoló kárpátaljai magyar fiatalok és családjaik sorsára, az új népvándorlásra,
amelynek hazánk az útjába került, a számos
erzsébeti otthonát tönkretevő viharokra.
– Ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe, mint nagyapáink, ükapáink.
Sokkal több tudással, nagyobb anyagi javakkal rendelkezünk, és mégsem tudunk
úrrá lenni ezeken a gondokon-bajokon. XX.
századi megoldásokkal próbálkozunk a
XXI. században. Újra fegyverekkel akarjuk
megőrizni a békét. Mi a különbség a között,
hogy most Bradley fog itt állomásozni,
előtte pedig T 75-ös harckocsi állomásozott
Magyarországon? Mindkettő fegyver, amelyet pusztításra találtunk ki – hangsúlyozta

Szabados Ákos, s hozzáfűzte: hol az a hit,
ami arra vezethetné a világot, hogy összefogjunk és a bajokkal fokozatosan leszámoljunk. – Miért van a sokaság keveseknek
kiszolgáltatva? Miért a pénz és a hatalom
az egyetlen úr, amelyik képes felettünk irányítani? Tudjuk ezt, de mégis a sokaság
fegyvert fog, háborúba indul. Az igazi bajt
pedig nem oldjuk meg – így a polgármester.
Szabados Ákos személyes hitvallásáról
szólva kiemelte: hisz a kis közösségekben,
a családban, összefogás erejében a hitben, a
tisztességben, a szeretetben. – Nem tudom,
jó-e a határon felépített kerítés, de a semmittevésnél minden jobb. Tudom, hogy bűnös a politika. Itt is, a világban is, mert nem
az összefogás a célja, hanem a hatalom –
jelentette ki Pesterzsébet polgármestere, zárásként pedig a Szentírásból idézett: „Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek
bölcsek timagatokban. Senkinek gonoszért
gonosszal ne fizessetek. A tisztességre
gondotok legyen minden ember előtt. Ha
lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden
emberrel békességesen éljetek.”
A
kenyérszentelés
szertartását
Szoyka Árpád, a Szent Erzsébet főplébánia
diakónusa vezette.
(Ditzendy – pesterzsebet.hu)

Ifjúsági rovat
Sok szeretettel köszöntöm ismét a Testvéreket. Hosszú és kalandokkal teli nyár van mögöttünk és ezen illetve más okokból kifolyólag
is sajnos már régen jelent meg a rólunk szóló
rovat ebben az újságban, de most hogy elindult
az újabb tanév, ismét minden hónapban be fogunk számolni a velünk történt eseményekről
és a minket ért élményekről.
Minden évben a nyár legnagyobb eseménye
ifjúságunk életében az ifjúsági nyaralás. A Jó-

isten kegyes volt hozzánk és 5 felejthetetlen
napot töltöttünk együtt Bakonyjákón július 2226 között. Mindig fontos szempont a helyszín
kiválasztásánál, hogy egy csendes, nyugodt helyen töltsük ezt a pár napot, ahol ki tudunk
kapcsolódni és a világ zajától távol csak Istenre tudunk figyelni. Ebben az évben, az eddigiektől eltérően, nagyjából állandó volt a létszám, összesen 25-en vettünk részt ezen a kiránduláson. És hogy mi mindennel töltöttük ezt
a pár napot? Július 22-én, szerdán de. találkoztunk az imaház parkolójában és a 4 autó gyorsan meg is telt utasokkal és csomagokkal. Ezek
egy része viszont az ölünkben maradt, mert az
első utunk Balatonkenesére vitt, ahol a nyaralást strandolással kezdtük. Ezen a héten hőség
volt, így nagyon jól esett megmártózni a Balatonban. Itt egy 5. autó is csatlakozott hozzánk,
hiszen a Bazsinka család apraja és nagyja is
velünk nyaralt. A kora esti órákban Bakonyjákóra indultunk, elfoglaltuk a szállást. A Forrás
Vendégház volt a szálláshelyünk, amely tökéletes helyszíne volt együttlétünknek. A ház
mellett fakadó forrás csobogásának, a hatalmas
fáknak és a változatos állatvilágnak köszönhetően a természetben is megtapasztalhattuk,megláthattuk Istent. Esti alkalmainkat dicsőítéssel kezdtük. A dicsőítőcsapat tagjai
(Bernát, Hanga, Dominika és Gergő) rengeteget gyakoroltak és nagyon sokat imádkoztak
ezért a pár napért, és Isten nagyon megáldotta
a szolgálatukat. Sok fiatal tett bizonyságot arról, hogy mennyire megtapasztalták Istent a dicsőítések alatt. Köszönjük a szolgálatot, amit
végeztetek közöttünk! Az esti tanítások „Isten
beszéde: a Biblia, teremtett világ, történelem,
Jézus Krisztus és Szentlélek” témában zajlottak. Minden este körbejártunk egy témakört a
tanítók segítségével. A lelkipásztorunk Katona
Béla, Széll Laci, Katona Bernát és ifj.
Bazsinka József készültek fel egy- egy estére.
Az este elhangzottakat pedig másnap kis csoportokban beszéltük át. Ezek a beszélgetések
lehetőséget nyújtottak arra, hogy őszintén elmondhassuk, hogy mit érzünk, mit gondolunk
az adott témában hallottakról, de egyébként is.
A mi csoportunkban sokat beszélgettünk a
problémáinkról, hétköznapi dolgokról, azokról
a nehézségekről, amikkel nap, mint nap meg
kell küzdenünk. Előkerültek a reggeli harmatáhítaton hallottak is. Minden reggelre más ifjúsági tag készült: Debi, Dominika, Ivett és Han-

ga hoztak elénk reggelente néhány gondolatot.
Különösen nagy élmény volt mindannyiunk
számára néhány Istennel töltött csendes óra –
az egyéni csendességek. Ezekben az órákban
egyenként elvonultunk a Bibliánkkal a vendégház területén egy csendes kis helyre, ahol
egyedül lehettünk. Vagyis nem egyedül…
Istennel. Megoszthattuk vele mindazt, ami
bennünk van, amit érzünk, a gondolatainkat,
hálánkat, kéréseinket. Nagyon jó volt csendben
lenni és csak Istenre figyelni. Mindannyian rájöttünk, hogy a hétköznapokban még nagyobb
hangsúlyt kell ezekre a csendes órákra fektetnünk.
A nyaralás alatt ezeken kívül részt vettünk
egy kisvonatos túrán a Bakony erdeiben, métáztunk, hajnalig játszottunk, filmklubot tartottunk, ellátogattunk a bakonybéli Szent
Mauríciusz Monostorba és voltunk Pápán a
Várkertfürdőben is. A vasárnapi napot pedig a
Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezetben töltöttük. Az ifjúsági nyaralásról beszámolunk majd a gyülekezetben is, ahol a különböző programjainkról bővebben mesélünk,
természetesen képes beszámolóval és újonnan
tanult énekekkel is készülünk.
A nyár egyéb programokat is rejtegetett
számunkra. Néhányan közülünk részt vettek a
Baptista Nagytáborban, amit ebben az évben
Balatonszemesen tartottak július 27-augusztus
2 között. Továbbá egy hosszú hétvégét is eltöltöttünk együtt Balatonbogláron augusztus 7-9
között. Körülbelül 15-en voltunk együtt. Ezen
a hétvégén együtt pucoltuk a zöldségeket a főzéshez, és rengeteget fürödtünk a tóban, hiszen
a hőséget csak így tudtuk elviselni. Természetesen a különböző sportok sem maradtak ki az
életünkből – tollas és röplabdabajnokságot is
tartottunk, de a foci és a vízi sportok sem maradtak el. Hajnalig tartó társasjátékozás és esti
fürdések is színesítették a hétvégét. Élményekkel teli, szuper hétvége volt.
Ahogy a Testvérek is látják ez a nyár is
gazdag volt élményekben. Rendkívül hálásak
vagyunk Istennek, hogy megóvott minket, vigyázott ránk és ilyen sok csodás pillanatot
ajándékozott nekünk. Viszont vége a nyárnak,
a felnőttek jót pihentek és újra belevetik magukat a munkába és mi fiatalok is újra felveszszük a dolgos hétköznapok ritmusát. Szerintem
mindannyiunk szívében élnek az elmúlt időszak szép emlékei. Jó megosztani egymással az

élményeket és a vicces történeteket. Biztos vagyok benne, hogy Istennek több célja volt ezzel az időszakkal és ezek közül az egyik az,
hogy ennek a szép nyárnak az emléke
mindannyiunknak erőt adjon a dolgos hétköznapokban.
Több program is vár ránk az elkövetkező
időszakban. Szeptember második hétvégéjén
kerül megrendezésre a Kiskőrösi Ifjúsági Konferencia. A szervezők így írnak erről az alkalomról: „Fáradt vagy és megterhelt? Jól esnék
már az enyhülés? Akkor szabadulj fel! Testi és
lelki feltöltődés vár a Kiskőrösi Baptista Ifjúsági hétvégén. Lelki vezetőink a három nap
alatt Grész Gábor és Kollár Csaba lesznek, valamint a Karneol zenekar. És mire számíthatsz
ezen kívül? Lesz teaház, termálfürdőzés, véradás, lovaskocsizás, és sok más élmény, hogy
feltöltődj fizikailag és szellemileg is!” Minden
évben részt veszünk néhányan ezen a konferencián és mindig lelkileg feltöltődve jövünk
haza. Imádkozunk, hogy idén is Isten áldása
kísérje a hétvégét.
Terveink között szerepel többek között ifjúságok vendéglátása is. Szeretnénk minél nagyobb számban megjelenni a keddi, Wesselényi utcában levő közös ifiken és aktívan részt
venni a gyülekezet életében is. Isten adjon erőt
és bölcsességet mindannyiunknak a következő
tanévhez, tanuláshoz, munkához és legfőképpen ahhoz, hogy minden helyzetben az Ő
ügyét tudjuk munkálni.
Lovász Debóra

A mi országunk a
mennyekben van
„Mert a mi országunk mennyekben van,
honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk:
ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket,
hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez.
Amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által
maga alá is vethet mindeneket” (Filippi 3:2021.)
Pál Apostol a Bibliában egy csodálatosan
szép mennyei ország létezéséről, tudósít
minket. Amelyből, Jézus Krisztus a földre jött,
és amelybe a megváltottakat hívogatja!

Földünkön, sok ország létezik, és azokban, a
legtöbb ember, sohasem lépte át, hazája
határait.
Talán sok ország felől olvasott, vagy látott
képet, filmet, a Tévében. Ám azokban az
országokban, sohasem járt. Magam is, a
legtöbb országot csak térképről vagy
hallomásból ismerem. Pál Apostol azonban
egy olyan ország létezéséről tudósít minket,
melybe - földi ember – még sohasem tehette be
a lábát.
Ez az ország, szemmel nem látható, de
mégis létező és valóságos dicsőséges ország.
Az örökké való Isten, dicsőséges lakhelye.
Ahol Kerubok, Szeráfok, és angyalok
millióival van körülvéve. Erről a dicsőséges
mennyei országról, csak Jézus Krisztus és az ő
angyalai által nyerhetünk, némi információt.
A Bibliában, sok helyen olvashatunk erről a
dicsőséges láthatatlan országról. De a
legtöbbet, a Mennyei Jelenések könyvében.
Ahhoz azonban, hogy valaki el is higgye, ezt a
láthatatlan de mégis létező országot, a hit
szükséges. Ebben az esetben a látás lehetősége,
még csak számba sem jöhet?
Ezért mondta Jézus: „Boldogok, akik nem
látnak és hisznek” A látás korszakába, csak
halála után juthat az ember. Itt ütközik
akadályba a legtöbb ember. Mivel csak azt
hiszi létezőnek, a mit lát. Hála legyen
Urunknak, aki az övéit, a hit ajándékával
ajándékozta meg. Ezért a hívő ember, már itt a
földön, tudatában van annak, hogy ő, csak
átvonuló zarándok ezen az elmúló földön. Az ő
igazi örök hazája, a mennyben van! Ahonnan a
Megváltó Úr Jézus Krisztust is várja. Aki az
Atya által meghatározott időben, másodszor is
visszatér, arra a földre, melyet egykor drága
bűntörlő vérével öntözött!
Visszajön, hogy a mi bűn által megrontott
nyomorúságos testünket, átváltozás által,
hasonlóvá tegye, az Ő dicsőséges testéhez.
Tehát, olyan dicsőséges testet kapunk majd mi
is, amilyenben a tanítványai láthatták Őt,
feltámadása után! „Mert vannak földi testek és
vannak mennyei testek” Kettőjük között pedig
óriási a különbség? A mennyei test, zárt ajtón
is áthatolhat, amire a földi test, képtelen lenne.
Mivel pedig Isten népe, Jézus Krisztus
második eljövetelére vár, ezért állandó
várakozási feszültségben él. Mivel a második
eljövetelre, meghatározott időpont, nincs

megjelölve a Bibliában. Habár, mennyei
országunkról, most még csak keveset tudunk,
de annyit már most is tudhatunk, hogy ott, nem
lesz bűn, sötétség, fáradság, bánat, betegség,
fájdalom, sírás, halál és gyász.
Mivel ott ismeretlen a bűn, ismeretlen a
halál is! Mely a bűn következménye. Ott
ismeretlen lesz minden rossz, és ismerős lesz
minden jó. Sokan már most, szeretnének ott
lenni, abban a dicsőséges mennyei honban,
mely felékesítve várja, Isten megváltott
gyermekeit. Mert itt, reng a föld, félelmetesek
az orkánok és viharok, zúg a kíméletlen élet
vihara, mely Isten gyermekeit sem kerüli ki.
Próbák, betegségek, éhség, szomjúság, gyötri
az emberek millióit, Testünk pedig, éjjel –
nappal,
külső
és
belső
támadások,
kereszttüzében áll!
Ezért ilyenkor még a hívő emberek
szívéből is, néha felfakadnak a miértek, fájó
kérdései?
Pedig azokra, majd csak odaát, kapjuk meg a
választ! Mégis, ebben a labilis, ingoványos
világban, Isten gyermekeinek vigasztalására
szolgálhat, az a tudat, hogy az ő eljövendő
országuk, az öröm a boldogság és a békeség
dicsőséges országa lesz. Ezért ők, örömmel
mondhatják: „Mert a mi országunk a
mennyekben van, honnan a Megtartó Úr Jézus
Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi
nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen
az Ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas
munkája szerint, mely által, maga alá is vethet
mindeneket” Urunk kegyelméből, az ő
megváltott gyermekei, már itt, földi életük
idején is, mennyei honpolgárok.
Látható földi személyigazolványuk csak
ideiglenes. Haláluk pillanatában, ez az
igazolvány megszűnik. És helyébe lép majd,
mennyei, örökkévaló igazolványuk, melyet az
Úr Jézus állít ki számukra.
(Pecznyík Pál – keresztyendalok.hu)

Az agyagdarab
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?
(Guti Tünde – keresztyendalok.hu)

F A K A N Á L

Vadpörkölt dödöllével
Hozzávalók: (20 főre) 5 kg vaddisznó comb,
60 dkg vöröshagyma, 50 dkg sertészsír, 5 dkg
őrölt fűszerpaprika, 1 babérlevél, 30 dkg
paradicsom, 30 dkg tv-paprika, 1 evőkanál
kakukkfű, 1 evőkanál őrölt szerecsendió, 2
evőkanál majoránna, 1 kávéskanál őrölt
kömény, só, 8 gerezd fokhagyma, 3 dl
vörösbor.
A dödölléhez: 2 kg burgonya, só, 1 kg liszt, 30
dkg sertészsír, 20 dkg vöröshagyma.
Elkészítése: A vadhúst felkockázzuk, vízzel
felöntjük, és 45 percig főzzük. Ezután
leszűrjük, és hideg vízzel többször átöblítjük.
A hagymát megtisztítjuk, felkockázzuk, és
zsírban megpároljuk. A tűzről lehúzva
megszórjuk őrölt paprikával, belekeverjük a
húst, felöntjük másfél liter vízzel, dobunk rá
egy babérlevelet, és másfél óráig főzzük.
Közben
a
paprikát,
paradicsomot
felszeleteljük, és a félkész pörkölthöz adjuk.
Fűszerezzük kakukkfűvel, szerecsendióval,
majoránnával, köménnyel. Ízlés szerint sózzuk,
belenyomjuk a megtisztított fokhagymát.
Amikor már puhára főtt, ízesítjük 3 dl
vörösborral. Egyet forralunk rajta, és máris
tálalhatjuk.
A dödölléhez a megtisztított, kockákra
vágott krumplit sós vízben puhára főzzük.
Közben egy nagyobb lábosban a lisztet egy
evőkanál sóval előmelegítjük. Merőkanállal
rámerjük a burgonyát, és fakanállal állandóan
kevergetve, lassú tűzön összetörjük. Annyi
főzőlevet adunk hozzá, amennyit felvesz a
liszt. A sertészsírban a kockákra vágott
vöröshagymát megpároljuk. A kidolgozott
dödöllét tányérban kilapítjuk, hagymás zsírt
öntünk a tetejére. Kizsírozott tepsibe
evőkanállal beleszaggatjuk a masszát. Sütőben
addig sütjük, míg az alja szép ropogósra sül.
H U M O R
Csiga?
Egy építkezésen a kőműves mérgesen agyontapos
egy csigát.
A segéd kérdi:
- Mit ártott az a csiga?
- Teljesen az idegeimre ment azzal, hogy egész
nap követett.

Vonat
- Bátyám, ha átvágok a maga kertjén, elérhetem
még a nyolc harmincas vonatot? - kérdezi az
eltévedt turista a kapuban álló gazdát.
- Meglehet, de ha kieresztem a kutyát, még a nyolc
órást is.
Ipszilon
Hogy hívják?
- Török Menyhért. Ipszilon nélkül!
- De hát ebben nincs is ipszilon!
- Ezt mondtam én is.
Öreg virág
- Hogy mondják másképpen az öreg virágot?
- Időskála.
Konyhában
Gróf bemegy a konyhába, ahol Marcsa, a
cselédlány
tisztogatja
az
evőeszközöket.
Megkérdezi tőle:
- Inox?
Mire a lány:
- Nem, uram. Nem látja, hogy támaszkodom?
Á l l a n d ó

A l k a l m a i n k

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor (nyári
időszakban 18 órakor)
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
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 bibliatanulmányozás /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:
Lelkipásztor:
Gondnok:
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