Van, aki azt adja Istennek, ami idejéből
fennmarad. Pedig az idő a legértékesebb földi
tulajdonunk. Egyszer valaki így határozta meg
az időt: „Az a dolog, amiből az élet áll”. A ke
resztyén embernek bölcsen ki kell használnia az
idejét Isten szolgálatában (Ef. 5:15-16.). Mi
azonban túlságosan is gyakran csak annyi időt
szentelünk Istennek, amennyi egyéb elfoglaltsá
gainkból és szórakozásainkból megmarad.
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Alapítva: 1948-ban
Új folyam: 130. szám

Hála
Uram, a szívem háladalba fog.
Megköszönök neked minden napot,
melyben szereteted érezhetem.
Minden parányi fényt az életen.
Minden vigaszt sivatag út alatt.
Minden mosolygó, meleg sugarat.
Vihart ígérők bár a holnapok,
Te vagy, aki a szívem biztatod.
Ha ma egy porszem terhet hordozok,
talán te holnap le is oldozod.
S hogy adjak hálát, hogy Te szüntelen,
amerre járok, ott vagy énvelem?!
Minden kicsiny madárka énekét,
minden bajt, mert hozzád visz köze
lébb,
minden egyes nyugalmas percemet,
tovasuhanó minden felleget,
cseppecske boldogságot, örömöt:
ujjongó háladalban köszönök!
Minden egyes meleg tekintetet.
Minden egyes virághintő kezet.
Minden testvérszívet, felém verőt:
közösen hívő, hordozó erőt…
Mindezt az üdvöt itt és odafönn:
köszönöm! Mindörökké köszönöm!
németből: Túrmezei .Erzsébet
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Istennek
jobbat kell adnunk,
mint a fölöslegünket
Ézsaiás próféta – hogy szemléltesse a bál
ványimádás hiábavalóságát – prédikált egyszer
egy emberről, aki az erdőben fát ültetett. Amikor
a fa megnőtt, kivágta. Egy részét eltüzelte, hogy
szobáját melegítse, a másik részéből tüzet ra
kott, hogy megfőzze ételét, s ami maradt, abból
„istent”, azaz bálványt készített (És. 44:14-17.)
Ézsaiás azzal fejezi be, hogy az ilyen vallás csak
annyit ér, mint amikor valaki a hamuban gyö
nyörködik (És. 44:20.).
Ézsaiás meg volt győződve arról, hogy az
igaz és élő Isten soha nem elégszik meg azzal,
ha az ember csupán a fölöslegét adja neki. Soha
nem fogadja el az olyan szolgálatot, sőt „isten
tiszteletet”, amely csak úgy ráadásképpen jut
eszébe az embernek. Sajnos sokan ma is úgy
próbálnak Istennel kapcsolatba kerülni, mint
ahogy az a bizonyos ember a maga bálványához
közeledett – beérte a fölöslegéből készített val
lásossággal.
Van, aki életéből csak a maradékot adja Is
tennek. Jézus viszont azt tanította, hogy Isten le
gyen az első helyen az életünkben (Mt. 6:33.).
Sok ember egészen utolsó helyre teszi Istent a
sürgősségi listáján. Első a család, azután a mun
ka, azután a polgári kötelezettségek, a sport, a
kedvelt időtöltések, a TV-nézés, és csak azután
következhet az Istenhez és Jézus Krisztushoz
való hűség.

Van, aki annyi pénzt ad Istennek, amennyi
minden egyéb költekezése után maradt. Pedig
jövedelmünkből elsősorban Istennek kell meg
adnunk az Ő részét! „A hét első napján mind
egyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami
telik tőle..." (1.Kor. 16:2.).
Van, aki energiájának csak a maradékát
adja Istennek. Mindenkinek van kegyelmi aján
déka, amelyet az Úr szolgálatába állíthat
(Mt.25:14-30.). Mi azonban túlságosan gyakran
tékozoljuk kegyelmi ajándékainkat múlandó
semmiségekre, és Istennek csak a fölösleges ma
rad.
Van, aki csak azt adja Istennek, ami életé
ből még hátra van. Vannak, akik azt hiszik, hogy
a hit csak az öregeknek való. Fiatal korukban él
vezni akarják az életet – ahogy mondják. És úgy
tervezik, hogy majd csak az utolsó percben for
dulnak Istenhez. A bölcs azonban ezt tanácsolja:
„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el
nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek
azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szere
tem ezeket!” (Préd.12:1.)
Istent jobb dolog illeti meg, mint ami a fö
löslegünk. Tiszteljük Őt azzal, ami életünkben a
legjobb!
S. Snider

Ha napjaink elsötétülnek
és éjszakáink sötétebbek lesznek
ezer éjfélnél,
akkor gondoljunk szüntelenül arra,
hogy abban a világban egy nagy áldó
hatalom van, akit így hívnak: Isten.
Martin Luther King

Mi Atyánk…
Ha elcsügged a szív és kifárad a lélek, Ha
összeroppan minden a gyenge testben, Te hall
gatod meg csendes zokogásunk:
MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYE-K
BEN…
Káromolunk néha, s átok jő szánkról,
Bűnös lelkünk mélye csupa-csupa seb,
Mégis visszatérünk, s félve rebegjük:
- SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED…
Elmerülünk a bűnök tengerébe,
Megvalósul a nagy átok,
De titkolt vággyal csak azt kívánjuk:

-

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD…
Bevallom én is lebuktam a porba,
Tördelem a kezem, bűnös vagyok,
Eljátszottam már szent kegyelmedet,
LEGYEN MEG A TE AKARATOD…
Apró hibáim, szörnyű bűneim,
Égetik lelkem, mint fertőző tövis,
Csak te vagy az Úr, csak te vagy áldott,

-

MIKÉPPEN A MENNYEKBEN, AZONKÉPPEN ITT A FÖLDÖN IS…
Ha jövőmtől félek s rettegek a téltől
És senkinek sincs hozzám megértő szava,
Félve suttogtam a méltatlan imát:
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD
MEG NEKÜNK MA…
A korral elszáll az ifjúság álma
Deresedő fejjel nem hajszolunk kincset,
S hatalom, hírnév, dicsőség helyett,
- BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET…
Te megérted az ember örök panaszát,
Sokat megbocsátasz férfinak és nőnek,
Megenyhülsz, mikor büntetést várunk,
- MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ
ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK…
Emitt a vagyon, amott a gyönyörök,
Bűnök és vágyak ötlenek szembe,
Nehéz megállni, új hitet kérünk,
- S NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE…
Ha lelkünkben kihűl az utolsó szikra,
S a nagy kaszás már sürgetve szól,
A remény végső akkordján kérünk:
- DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL…
Amen!
Mieth István (Missziós Hírlap 1939)

Köszönöm Neked, Uram
a hit kegyelmét
Köszönöm, hogy saját lelkemben ástál
mély kutat, melyből mindig feltöltődhetem új
hittel, ha lankad az erőm és megtépáz az élet.
Tudván tudom, Uram, hogy a hit valóban
kegyelem, mert megéltem másokban a hitetlen
séget és láttam, hogy ha bearanyozza sorsukat a
szerencse, akkor is árvák és szánnivalóan elha
gyatottak. Mert egyedül a hit üdvözít, Uram.
Nemcsak a mennyben, itt a földön is. Hisz Te
már életükben üdvösséget szántál teremtménye
idnek, Uram. Bűnük verte ki belőle őket. De, ha
el tudnak merülni a hitben, szívmelegedésnyi
időre ma is felfénylik bennük a boldogság,
amely a mennyeivel rokon.
Aki valóban hisz Benned, Uram, az porba
rántva és megtiporva is diadalmas. Az, ha ütik,
verik, gyötrik, bántják is, érzi ezt a boldogságot,
mert tudja, hogy hiába hatalmasodnak el rajta, a
győztes ő marad.
A hit maga a győzelem.
Köszönöm Neked a hitemet, Uram!
(Kunitzer Szonja:
Köszönöm c. gyűjtéséből)

Házassági évforduló
Hatvan esztendő nagy idő. 1943. IX. 11-én
kötöttünk házasságot, mint két katolikus. Én
1950-ben bemerítkeztem, és az amiatt kitört bel
háború mindaddig tartott, míg a jóságos Isten
meg nem elégelte.
Mindentől eltekintve kitartottunk egymás mel
lett a mai napig. Hála érte Istennek! Boldog
öröm töltötte el a lelkemet, hogy a férjem eljött
velem Isten házába – persze Almási testvér hívá
sára -, és az a csodálatos szeretet, amivel körül
vettek bennünket a kedves hittestvéreim, kevés
kivétellel.
Minden megnyilvánulást nagyon szépen köszö
nünk, és mindenekért legyen hála Istennek!
Zsótér Ferencné

Csodákra emlékezni jó!
Határkőnél hittel megállni,
határköveknél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!
Meglátni, hogy minden utunkat
hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált minden tette:
csodákra emlékezni jó!
Látni, hogy át viharon, vészen
hű Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített:
csodákra emlékezni jó!
Határköveknél hálát adni,
és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen:
csodákra emlékezni jó!
Messzi évekre visszanézni,
és számba venni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást:
csodákra emlékezni jó!
Hallelujás hálaadással
leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre,
amerre hív az égi szó.
Túrmezei Erzsébet

Ne csak a maradékot!
Mifelénk egy zöldséges bácsi járt házrólházra, a hátán nagy kosárban cipelte az áruját.
Egy meleg nyári napon kint játszottam a kert
ben, amikor a bácsi megállt a mi házunk előtt.
Mi nem vettünk semmit, de kért tőlem egy po
hár vizet. Beszaladtam és megkérdeztem édes
anyámtól, hogy nem adhatnám-e oda az én po
hár tejemet, amit nekem félretett.
Olyan izzadt és fáradt a szegény zöldséges
bácsi.
Odaadhatod – mondta édesanyám.
Kivittem és látszott, nagyon jól esett neki, hogy
én az uzsonnatejemet adtam oda. Egy ujjnyit ha

gyott az alján és azt mondta:
Ezt meghagyom neked.
Undorodva fordultam el a pohártól, hiszen bele
lógott a bajusza, hogy innám meg? Majd azt
kérdezte:
Ugye undorodsz egy másik ember után inni a
pohárból? Gondold csak el, hogy az Úr Jézus
nak sem kedves, ha valaki csak az élete végén
adja neki az életét. Az olyan, mintha valaki csak
a pohár alján a maradékot adná Jézusnak.
Azon az éjjelen nem tudtam aludni. De imám
ban elmondtam az Úr Jézusnak, hogy az egész
életemet neki akarom adni, nem csak a maradé
kot. Így lettem már fiatalon az Úr Jézus gyerme
ke. És nem bántam meg, csak örömet és boldog
ságot jelentett, hogy már gyermekkoromtól
kezdve az övé lehetek.
V. S.

Nagy igazság
Ha a nehézségek Istenben
elrejtve találnak minket,
akkor a nehézségekben elrejtve
ott találjuk az Istent.

(Aquinoi Tamás)

Biztatás
Hidd el,
az utat veled járóknak szüksége van
jóságodra, megértésedre bizonyosan.
Tiszta, egyenes lelkületedre,
mely hirtelen ítélkezéstől ment,
hűséget tart, igazat mond,
bizonyos nemet, igent;
veled a tisztaság jelenlétére,
szavad súlyára, szelíd erejére,
s arra, amit leginkább nélkülöznek,
hogy úgy járj közöttünk, mint ismerője a
Világosságnak, az Öröknek.
fordította: Túrmezei Erzsébet

Isten gyermeke vagy!
Amilyen oktalanság lenne egy hatalmas és
gyönyörű várost elpusztítani azért, mert rossz
emberek is laknak benne, olyan értelmetlen len
ne megutálnod és elemésztened magad makacs
rossz tulajdonságaid miatt, amelyek megtörik
értéked fényét.
A gonosz akkor éri el célját, ha sikerül csak
a rosszat láttatnia veled, s így mindenfajta
szennyel bemocskolni léted szentélyét. Azt akar
ja, ne legyen nyugodt lakásod önmagadban, s az
általa mesterien felnagyított benső rendetlensé
gedből az ő báltermeibe menekülj, hogy bénul
tan táncoló bábja legyél. De ne engedd rászedni
magad, mert hatalmat kaptál felette. Lásd meg
magadban a jót, a számtalan értéket, melyet
szolgálatra kaptál. Elevenítsd fel lelkedben,
hogy Jézus által Isten gyermeke vagy. Az Ő vég
telen szeretetének vagy az eszköze, s az Ő gond
viselő oltalma alatt állsz. Az Úr pedig sohasem
hagyja cserben, hanem valahogy mindig győze
lemre segíti övéit.
Simon András

A környezet hatása
Néró császár züllött, embertelen szülők
gyermeke volt. Ilyen származás mellett nem is
csoda, hogy anyját és két feleségét meggyilkol
tatta. Emberi testbe bújt vadállat volt. Micsoda
házanépe lehetett! Pál mégis talált a császári
házban szenteket, Isten kiválasztott embereit.
Lehet, hogy te is hitetlen családban élsz,
ahol az Önzés az úr, vagy ahol a testi kívánsá
gok uralkodnak. Talán többször is megfordult
már a fejedben, hogy ilyen környezetben soha
sem élhetsz győzelmes keresztény életet. Hiszen
látod, hogy a mindennapok kísértéseiben és a tá
madások fölött nem tudsz győzni. Ilyenkor min
dig jussanak eszedbe azok a szentek, akiknek a
császár züllött udvarában kellett élniük. Rab
szolgák voltak egy olyan rettenetes helyen,
mégis szentek voltak, az Úr választottai.
Ezeknek a szenteknek a példája adjon erőt
nekünk is. Bárcsak tudnánk olyan hűségesek
maradni, amilyenek ők voltak!

Ősz van
Még érett a gyümölcs a fákon
s már hullanak a sárga levelek.
Zizzenő percek csöndjében álmosan
ébrednek a ködös reggelek.
Ősz van. Mindenütt a lassú
elmúlás fájón sirató jele…
majd egyszer én is így megyek,
ilyen sápadtan, mint a fák levele.
De addig szeretnék sok gyümölcsöt
hozni. Teremni százannyit, Uram!
S amit rám bíztál, úgy visszaadni,
hogy majd Eléd állhassak boldogan.
Petrőcz Lászlóné
Gyülekezeti események röviden
Augusztus 23.
Az egri körzet testvérisége és a meghívottak
14.30 órára gyülekeztek Noszvajon, hogy részt
vegyenek Horváth Zoltán végzett teológiai hall
gató lelkipásztorrá avatásán. Az igehirdető és az
avatási szertartás vezetője Papp János missziói
igazgató volt. Az avató bizottság tagjai: Papp Já
nos, Balogh Miklós, Zentai László, Nemeshegyi
Zoltán lelkipásztorok és Papp József presbiter.
A köszöntők sorában az avatókon túl ott volt a
noszvaji és az egri polgármester, az északi
missziókerület több lelkipásztora, a körzet gyü
lekezeteinek, Horváth testvérék baráti és családi
körének képviselői.
Augusztus 30-31.
A Vox Nova férfikar szombat délután Soltvad
kertre, vasárnap délelőtt a kiskőrösi gyülekezet
be, majd a szeretet-otthonba látogatott el. Ének
karunk hét tagja énekesként, Lovászné Gellén
Christa pedig fuvola kísérettel szolgált az együt
tesben.
Augusztus 31.
Tóth Csaba és felesége, Dalma gyülekezetünkbe
hozta át tagságát Kolozsvárról. Három gyerme
kükkel együtt Isaszegen telepedtek le. Életükre
és szolgálatukra Urunk áldását kívánjuk.
A következő napokban elkezdődik a nagyterem

padjainak felújítása.
Szeptember 7.
Úrvacsorai istentiszteleten vettünk részt.
Szeptember 14.
Megkezdtük, a nyári szünet után, az MKBK
csoportos foglalkozásait. Délután Nemeshegyi
Tamás bemerítése volt Ócsán. A fiatalok egysé
gesen részt vettek az ünnepségen.
Szeptember 21.
Meghívásunknak eleget téve, a dunaújvárosi
gyülekezetből 19-en vendégeink voltak a nap
folyamán. Lelkes szolgálatukkal megörvendez
tettek minket. A testvéri kapcsolat további építé
se érdekében felajánlottuk segítségünket imahá
zuk építéséhez.
ILLUSZTRÁCIÓK
Dr. Gerzsenyi László gyűjtése
A Biblia Isten gondolatait, az ember állapotát, az
üdvösség útját, a bűnösök ítéletét és a hívők bol
dogságát írja le. Tanításai szentek, rendelései
kötelezők, történetei igazak és döntései rendít
hetetlenek.
Olvasd, hogy bölcs légy, hidd el, hogy biz
tonságod legyen, gyakorold, hogy megszente
lődj! Fénye vezérel, eledele fenntart, és vigasz
talása boldogít. Ez az utas térképe, a zarándok
botja, a pilóta iránytűje, a katona kardja és a ke
resztyén életszabálya. Itt van a helyreállított pa
radicsom, a megnyílt menny és a pokol kapui
nak bezárulása.
Krisztus a fő témája, javunkra tervezve, és
Isten dicsősége a célja. Töltse meg emlékezetün
ket, uralja szívünket és irányítsa lábunkat!
Olvassuk lassan, gyakran, imádkozva! Ez a
gazdagság bányája, a dicsőség paradicsoma és
az öröm folyama. Tiéd lehet ez életben, megnyí
lik az ítéletkor és örökre emlékezetes marad. A
legnagyobb felelősségről szól, a legnagyobb fá
radságot jutalmazza, és elítéli mindazokat, akik
visszaélnek szent tartalmával.
Biblia

A gyermek nem aggódik egész nap, vajon
ott lesz-e házuk, amikor hazamegy az iskolából,
vagy szülei készítenek-e neki vacsorát, ha haza
érkezik. A gyermekek nem aggódnak ezek miatt,
mert bíznak szüleikben. Ugyanígy mint keresz
tyéneknek bíznunk kell mennyei Atyánkban,
hogy megadja nekünk, ami a legjobb.

Aggodalmaskodás

Valaki fölkereste régi barátját, egy zeneta
nárt, és ezt kérdezte tőle: „Mi az örömhír
mára?” Az idős tanár csöndben fölállt, végig
ment a szobán, fölvett egy kis kalapácsot, és
megütötte a hangvillát. Amint a hang végigzen
gett a szobán, ezt mondta: „Ez az Á hang. Ez Á
mára, ez Á volt ötezer évvel ezelőtt, és Á lesz
tízezer év múlva. A szoprán az emeleten nem jó
hangon énekel, a tenor a másik szobában egy
félhanggal lejjebb gyakorol, és a földszinten
levő zongorát nem jól hangolták föl.” Aztán
megint megütötte a hangvillát, és így szólt. „Ez
az Á hang, barátom, ez a jó hír mára.”
Jézus Krisztus változhatatlansága

Egyszer egy utazó megfigyelte, hogy faki
termelő területen a folyón úsztatott gerendákat
az egyik munkás egy éles horoggal megragadja
és elkülöníti a többitől. Amikor megkérdezték
tőle, hogy miért teszi ezt, a famunkás így vála
szolt: „Ezek a gerendák talán egyformán néznek
ki másnak, de én fel tudom ismerni, hogy van
egy néhány, ami egészen más, mint a többi.
Amelyeket hagyom, hogy tovább ússzanak,
azok a fák a völgyben nőttek, ahol nem tépték
őket vad viharok. Azoknak a gerendáknak a tes
te eléggé durva. Amiket horoggal kiválasztok, és
távol tartom őket a többitől, azok a magas he
gyekben teremtek. Attól kezdve, hogy kicsiny
fák voltak, tépték őket az erős szelek. Ez meg
keményíti a fákat, és finom testet ad nekik. Eze
ket a fatömböket finom munkára válogatjuk. Túl
jók ahhoz, hogy átlagos gerendának használják.”
Vajon a mi jellemünk kifinomodott-e már az élet
próbái és nehézségei alatt?”
Próbák

Van egy mese arról, hogy a madarak ho
gyan kapták szárnyaikat. Először a madaraknak
nem voltak szárnyaik. Akkor Isten megteremtet
te a szárnyakat, odahelyezte a szárnyatlan mada
rak elé, és ezt mondta nekik: „Jöjjetek, vegyétek
föl ezeket a terheket, és viseljétek!” A madarak
először tétováztak, de hamarosan engedelmes
kedtek, fölvették a szárnyakat csőreikbe. Mivel
a szárnyak nehezek voltak, a madarak odahe
lyezték azokat vállaikra. Aztán legnagyobb cso
dálkozásukra a szárnyak kezdtek növekedni, és
hamarosan odanőttek testeikhez. A madarak rög
tön fölfedezték, hogy miként használják ezeket
az új toldalékokat, és szárnyaltak át a levegőben.

Ami valamikor súlyos teher volt, most már esz
közzé vált, ami által a madarak fölemelkedtek,
és eljutottak bárhova, ahova azelőtt nem mehet
tek el. A történet példázat. Mi szárnyatlan mada
rak vagyunk. A feladatok és kötelességek, ame
lyek terhesnek látszanak, gyakran éppen azok az
eszközök, amelyek által Isten fölemel minket, és
felépíti bennünk az istenfélelmet. Isten terve fel
adatainkra nézve az, hogy ő a mi segítőnk és irá
nyítónk. Ha nem hajtjuk meg vállainkat, hogy
elfogadjuk a terhet, akkor visszautasítjuk az új
lehetőséget a növekedésre.
Próba

Egy tanulmány kimutatta, hogy az átlagos
hetvenéves ember huszonnégy évet tölt alvással,
tizennégy évet munkával, nyolc évet szórako
zással, hat évet az étkezőasztalnál, öt évet az
utazással, négy évet beszélgetéssel, három évet
a tanulással és két évet az olvasással.
Négy évet vegyes foglalkozásra fordít. E
négy évből vasárnaponként 45 percet istentiszte
leten tölt, öt percet naponta imádkozásban. Ez
összesen öt hónapot tesz ki, amit Istennek ad
élete hetven évéből.
Még ha ez az ember hűséges templomláto
gató is, aki részt vesz a vasárnapi iskolán, és he
tenként háromszor egyórás istentiszteleten, ak
kor is csak egy évet és kilenc hónapot tölt a
templomban.
Ha kérdésed van ezzel a számolással kap
csolatban, ülj le és számítsd ki, hogy miként
használod idődet! Milyen nagy részét fordítod
Isten ügyeire? Amikor befejezed ezt a számítást,
gondolkozz azon, amit Jézus mondott: „mit
használ az embernek, ha az egész világot meg
nyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Mt 16,26)
Idő

Évekkel ezelőtt drámai eseményről írtak az
újságok. Az egyik kisvárosban a város lakóit fi
gyelmeztették, hogy bújjanak fedezékbe, mert
tornádó pusztítja el őket. Egy fiatal házaspár is
ebben a városban lakott egy kisbabával. Mivel a
tornádó már-már odaért a házukhoz, nem volt
idejük fedezékbe menni, ezért letették törékeny
kisgyermeküket társalgó szobájuk padlójára, be
takarták testét saját testükkel, és várták a vihar
elvonulását. A tornádó pusztító erővel törölte el
a házakat, az övékét is. Másnap reggel a mentő
munkások kutatták az elpusztult házakat, és foj
tott sírásra lettek figyelmesek. A házaspár élette

len teste rajta volt egy síró kisbabán, aki meg
menekült védelmükben.
Áldozat

Amikor elfelejtenek, megvetnek vagy szán
dékosan semmibe vesznek, és mégis moso
lyogsz magadban, ez győzelem.
Amikor a benned levő jóról azt mondják,
hogy gonosz, amikor ízlésedet hibáztatják, taná
csodat nem fogadják el, véleményedet nevetsé
gessé teszik, és ezt mind türelmesen és szeretet
ben, csöndesen elfogadod, ez győzelem.
Amikor megelégszel bármilyen étellel, bár
mennyi esővel, bármilyen éghajlattal, bármilyen
zavaró körülménnyel, ez győzelem.
Amikor nem törődsz azzal, hogy nem rólad
beszélnek, nem jegyzik föl jó tetteidet, vagy
nem ajánlanak másoknak, amikor igazán sze
retsz ismeretlenségben maradni, ez győzelem.
Amikor egyedül az a vágyad, hogy Krisztus
töltsön be, mert csak vele törődsz, és neki akarsz
élni, akkor ez nem te vagy, hanem a benned la
kozó Krisztus. Ó, Isten gyermeke, ez győzelem.
„Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk
a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15,57)
Győzelem

Jó néhány évtizeddel ezelőtt volt egy fiatal
sebész, aki Londonban kezdte munkáját. Hama
rosan érdeklődni kezdett egy mentőmisszió
munkája iránt a nyomornegyedekben, és az esti
hivatali órák után elment az összejövetelekre.
Az egyik összejövetel után fölfedezett egy ron
gyos kisfiút, amint aludt az egyik padon közel
egy tűzhöz. Az orvos finoman fölkeltette, és azt
mondta neki, hogy ideje hazamennie. De a fiú
azt felelte, hogy nincs otthona. Ezért az orvos
elvitte a fiút saját otthonába, és miután megva
csoráztak, megkérdezte tőle: „Vannak-e más
fiúk is Londonban, hozzád hasonló helyzetben?”
„Nagyon sokan” – mondta a gyerek. „Elvezetnél
hozzájuk?” – kérdezte az orvos. „Menjünk!” –
felelte a gyerek. Éjfél után nemsokára a mellék
utcákon és ösvényeken haladva eljutottak egy
roskadozó szénraktárhoz. „Itt vannak néhányan”
– suttogta a fiú. Az orvos belépett és gyufát
gyújtott. Egyetlen fiút sem látott. Azt gondolta,
hogy rossz helyen járnak, de a fiú egyáltalán
nem lepődött meg. „A zsaruk keresik őket. Föl
mentek a padlásra” – mondta. Ekkor fölmásztak
egy rossz létrán a padlásra, ahol tizenhárom haj
léktalan fiú zsúfolódott össze a vékony fémtető
alatt, hogy egy kis meleget tartsanak. A sötétben

látva ezeket a szegény éhenkórászokat, látomást
kapott egy nagy szolgálati lehetőségről ebben a
generációban. Dr. Bernardo lett az alapítója
azoknak az otthonoknak, ahova a „senki gyere
keit” gyűjtötték össze, és ezzel bevilágították az
egész brit birodalmat világítótornyok sorával.
Azt mondják, hogy valami tízezer brit katona
került ki közülük az első világháborúban. Ez be
mutatja az önzetlen, másokért vállalt szolgálat
példáját.
Segítés
Fakanál
Fokhagymás spagetti
Hozzávalók: 1 fej fokhagyma, tészta, paradi
csom, paradicsompüré, petrezselyem, olaj.
Az olajban megpirítjuk a fokhagymát, hozzáad
juk a paradicsomot és a petrezselymet. Eközben
a tésztát megfőzzük. A hagyomány szerint akkor
jó a tészta, ha feldobják a falra és ráragad. Per
sze, nem muszáj a falat összekoszolni, elég vil
lával megállapítani, megpuhult-e. A kész tésztát
hozzáadjuk az alaphoz, és már tálalhatjuk is.
Csirkemájas burgonyatorta
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 3 dl tej, 3 tojás,
25 dkg csirkemáj, 1 evőkanál pirospaprika, 3
evőkanál olaj, 1 evőkanál ételízesítő, 1 fej vö
röshagyma, 1 teáskanál majoránna, só.
A burgonyát megfőzzük sós vízben, a fele főző
vizet és tejet ráöntjük, villával összetörjük. Majd
hozzáadjuk a tojás sárgákat és az ételízesítőt. A
csirkemájat csíkokra vágjuk, majd apró kockára.
A hagymát megdinszteljük, hozzáadunk piros
paprikát, majoránnát, ráöntünk egy evőkanál vi
zet, majd a májat. Addig keverjük, amíg a máj
fehér nem lesz. A tojásfehérjéből kemény habot
verünk. Egy nagy tálban összeforgatjuk a májat
a krumplipürével, a tojáshabot hozzáadjuk, jól
összekeverjük. Ha kell, sózzuk. Kerek tortafor
mát kizsírozzuk, zsemlemorzsázzuk, belesimít
juk a masszát. 10 percig közepes lángon előme
legített sütőben sütjük, addig, amíg a hústűre
nem ragad a massza. Forrón kiborítjuk, cikkekre
vágjuk.

Derűs percek
Egy autópálya forgalmi rendőrei levezettek
egy kocsit a forgalmas autópályáról, mert csak
40 km-es sebességgel haladt. Amikor közeledtek
a kocsihoz, fölfedezték, hogy öt idősebb hölgy
ült a kocsiban. Megfigyelték, hogy amíg a ko
csivezető csöndben volt, a többi utas olyan fehér
volt, mint a fal. Mielőtt a rendőr szólt volna, a
gépkocsivezető nő megszólalt: „Biztos úr. Nem
értem, miért állított félre. Pontosan a megadott
sebességgel hajtottam az úton.” A rendőr ezt fe
lelte: Nem a gyorsaság miatt állítottuk le, hanem
azért, mert túl lassan hajtott. Az autópályán a
lassú hajtás éppen olyan veszélyes, mint a
gyorshajtás.” A nő ránézett és ezt mondta: „Csak
figyeltem a jelzést, és azt mondta, hogy a sebes
ség 40 km óránként.” A rendőr megmagyarázta,
hogy a 40-es szám nem a sebességkorlátozást je
lezte, hanem csak az autópálya számát, amelyen
hajtott. Az asszony megköszönte, hogy a rendőr
rámutatott hibájára. De mielőtt továbbmentek
volna, a rendőr megkérdezte: „Asszonyom, nem
sokat tudtam segíteni, de kíváncsi vagyok, hogy
a többi utas jól érzi-e már magát. Eléggé resz
ketnek és fehérek, mint a fal.” A kocsivezető így
szólt: „Néhány perc múlva rendbe jönnek. Csak
most tértünk rá erre az útra a 160-as számúról.”

A vasárnapi iskolai órán a tanító néni a tékozló
fiú történetéről beszélt, és különösen hangsú
lyozni akarta az idősebb fiú neheztelő magatar
tását. Miután leírta, hogy mennyire örült a ház
nép a visszatérő fiúnak, megemlítette, hogy volt
valaki, aki nem tudott ennyire örülni a nagy ese
ménynek. „Meg tudnátok-e mondani, hogy ki
volt az?” A kilencéves Olívia együttérzéssel
hallgatta a történetet, felnyújtotta kezét és ezt
mondta: „Én tudom! A hízott borjú!”
Miközben a lelkipásztor imádkozott prédikáció
ja előtt, hangos fütyülés hallatszott az imaház
ban. Egy kisfiú nagymamája rémülten fordult
oda unokájához és megkérdezte: „Miért csinál
tad ezt?” A kisfiú ezt felelte higgadtan: „Kértem
Istent, hogy tanítson meg fütyülni, és éppen
most válaszolt.”

Újságban olvashatták ezt a közleményt: „A
dohányipar jelenti, hogy 2,3 millió amerikainak
adtunk munkalehetőséget – és ez nem foglalja
magában az orvosokat, röntgentechnikusokat,

ápolókat, kórházi alkalmazottakat, tűzoltókat,
ruhatisztítókat, légzési specialistákat, gyógysze
részeket, temetkezési vállalkozókat és sírásó
kat.”

Amikor a taxi átrobog a piroson, az utas fel
szisszen.
Ugyan – mondja a sofőr-, a bátyám minden
piroson áthajt.

-

Aztán a következő zöld lámpánál megáll.
Most miért állt meg?
Hátha jön a bátyám.

Csöng a telefon. Csak a kutya van otthon, ő ve
szi fel a kagylót.
Vau – jelentkezik barátságosan.
Tessék? – hallatszik egy döbbent férfihang.
Vau – ismétli készségesen a kutya.
Halló! Még minden nem értem!
-

-

Vé, mint Viktor, A, mint Aladár, U, mint
Ubul!

Az ifjú férj és felesége kézen fogva megy az
úton, amikor a férfi így szól: „Most, hogy elvet
telek, drágám, remélem, nem haragszol meg, ha
megemlítek néhány kifogást veled kapcsolatban,
amiket észrevettem.” „Egyáltalán nem. Éppen
ezek a kifogások okozták, hogy nem kaptam ná
lad jobb férjet.”

Állandó alkalmaink
Csütörtök:
Vasárnap:

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