Őszi gondolatok

Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 106. szám

Hálaadás 2001.
”Adjatok hálát mindig, mindenért!”
Efézus. 5:20.

A hálaadás leggyakrabban szubjektív. A
lelkipásztor sem kivétel. Neki is egyéni éle
tével, vagy családjával kapcsolatos esemé
nyek jutnak először eszébe, amikor okokat
keres a hálaadáshoz. Aztán persze azonnal
a gyülekezet következik. A 2001-es elő
jegyzési naptáramat lapozgatva sok olyan
bejegyzésre találok, amely egyéni és csalá
di életünk tekintetében hálaadásra indít.
Most azonban azok közül választok ki né
hányat, amelyek a gyülekezettel vannak
összefüggésben. Hálás vagyok az Úrnak
azért, hogy a gyülekezet meghívott lelki
pásztorának. Isten vezetését látom benne.
Fontos a közegyházi munka, de nem pótol
ja a pásztori szolgálatot. Hálás vagyok
azért, hogy egész családommal együtt meg
találtuk a helyünket a gyülekezetben, azért,
hogy szeretetteljes légkörben élhetünk és
szolgálhatunk. Hálás vagyok azért, hogy a
gyülekezetben figyelmes igehallgatók a
testvérek. Önmagában az is nagy eredmény,
hogy a vasárnap délelőtti istentisztelet 9kor, az imaórával kezdődik és, hogy azon a
gyülekezet legnagyobb része nem csak je
len van, de imádkozik is! Hálás vagyok a
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folyó munkáért, az énekesekért, zenésze
kért, a szépen szavalókért, a bizonyságte
vőkért, a csendben adakozókért, a sok kis
újszülöttért – és sorolhatnám. Hálás vagyok
a munkatársakért. A gyülekezetvezetőért,
elöljárókért, és a zenei vezetőkért épp úgy,
mint a különféle bibliai közösségek irányí
tóiért. Azokért, akik fizikai munkát is vál
lalnak, ha kell, és azokért, akik csendben –
olykor titokban – sokat imádkoznak. Most,
hogy a világ a szokásosnál is zűrzavaro
sabb, legyünk hálásak a békességért, az éle
tért, otthonunkért, szeretteinkért, az Úr vég
telen kegyelméért, a megváltásért, az örök
életért – és végül, ahogy Pál apostol fogal
maz: „mindig, mindenért.”
Dr. Almási Mihály
lelkipásztor
Füle Lajos:

Őszi alázat
Gyérülő hajjal merengnek a fák,
lehajtott fejjel rokkant napraforgók
földre borulva tűnődik a fű.
Különös, mély alázat
árad a tájból,
azok alázata,
kik megtették a tőlük telhetőt,
s megrokkantak belé,
de ez az őszi verőfény övék,
meg a helytállás boldogsága is.

Ezernyi jelben itt van az ősz.
Esős, egyre rövidülő napok,
hűvösödő idő, s az egyre fenségesebb
színekben pompázó lombkorona –
minden
üzenetet hordoz. Elmúlik! Vége lesz!
Öles léptekkel közeleg a tél.
De hiszen minden most kezdődött. Mi
lyen várakozással figyeltük a fákon a rü
gyek megjelenését, gyönyörködve nézve a
virágba borult fákat, a földből kisarjadó
életet. Elvetett kicsiny magok életre kelé
sét, értékké válását. És íme – vége?
Csakhogy valami történt eközben. Gyö
nyörű fáinkon a virágok helyén gyümöl
csök termettek, megnőttek, megértek, és jó
ízűen megettük. Vagy most takarítjuk be
őket. Díszfáinkban hónapokig – s még
most is – gyönyörködtünk. Kertünkből pap
rikát, paradicsomot, s egyebeket hoztunk a
megterített asztalra. Olyan természetes
mindez. A határban aranyló búzamező is
megtöltötte csűreinket.
Most itt van az ősz. Nem előbb, vagy
elkésve. Idejében. Merthogy ennek rendelt
ideje van. Az Úrtól rendelt. Aki eget és föl
det, csillagmilliárdokat igazgat – így végez
te. Megtermett 2001 gyümölcse, s pihenőre
vonul a föld. Miért sajnálnánk a nyarat,
hisz mindent nekünk adott.
Olvastam egy kedves írást a csőszkuny
hóról, amit faágakból, szénából, szalmából
készítettek, hogy védelmet nyújtson a csősz
számára. Ki sajnálja a betakarítás után az
elbontott kunyhót? Átmeneti küldetését be
töltötte. Ennyi bízatott rá. Ezért készítették,
ezért óvták, értékelték. Egészen eddig. A
gyümölcs, a termés, az élet a cél – ez egy
eszköz volt csupán. Bármilyen nagyszerű is
volt, elmúlt a feladata.

Miközben betakarítjuk, s hálaadó oltár
ra is helyezzük gyönyörű terméseinket, áll
junk hálával az Úr elé! Aki adta, aki meg
segített, ki ezután is megteheti, és megteszi,
mert ezt ígérte, aki mindenekben Minden,
az egyetlen Úr!
Ősz van. Talán szellemi értelemben is
közeledik? Igaz, hogy még nappal van, tart
a magvetés ideje, de jelek sokasága utal a
közelgő betakarításra, amikor Mennyei
Gazdánk elszámolást hirdet. Amikor egy
szempillantás alatt átmegyünk az örök
nyárba, az örök életbe.
Addig van időnk. A munkálkodásra, a
megtérésre, a magvetésre, öntözésre, segí
tésre, szolgálatra, misszióra. Küldetésünk
re. De csak – amíg nappal van. Talán úgy
tűnik, hogy még sokáig így is marad. Olyan
reményteljesek vagyunk. Miért szakadna
vége?
Pedig kiabálva figyelmeztet környeze
tünk. A többi gyümölcs, a telt kalászok, a
színesedő fák. Elmúlik! Kész vagy-e? Ké
szültél-e földi kötődéseid elhagyására?
Eközben elvégeztél-e mindent, amivel
neked kell elszámolni?
Még van idő. Még van idő? Ha igen,
akkor vajon mennyi? Neked mennyi?
Az ősz üzenete indítson el! Emlékeztes
senek a hulló falevelek, a küldetésük végén
elszáradó növények, hogy egyszer vége
lesz.
Azonban ez a vég egy csodálatos kezdet
is egyben. Eltemettetik romlandó, feltá
masztatik romolhatatlan, örökké való, örök
ké élő. A soha el nem múló, az időtlen, a
teljes.
Ott, a mennyei városban már nem lesz
elmúlás, szomorú ősz, hideg, kemény tél,
csak az élet, az Élet, Jézus Krisztus. Az ot
tani fák levelei csodálatos módon a népek
gyógyítását szolgálják, miközben évente ti
zenkétszer, vagyis állandóan teremnek a
mennyei gyümölcsfák az üdvözültek
boldogságának még teljesebbé tételére.
Megállíthatatlan gyümölcstenger terül a

mennyei sereg előtt, hogy a földön nélkülö
zők megelégedjenek, hogy az itt fázók át
melegedjenek, a szomorúk megvigasztalód
janak, hogy minden rendbe jöjjön. Végér
vényesen.
Ezen az őszi napon, amikor falevelek
libbennek előtted, gondolj arra, hogy a te
életed is ilyen múlandó. Mégis örök életed
van. Hazavár szerető Urad. Készülj napon
ként Istened elé!
Mészáros Kornél
(Békehírnök)

Kalkó Józsefné
1914-2001

Szeptember 7-én volt a temetése özvegy
Kalkó Józsefné testvérnőnek, aki férjével
1957-től 1965-ig Pesterzsébeten végzett
szolgálatot.

Az én történetem
özv. Kalkó Józsefnét, a mi Kalkó nénin
ket előre értesítettem arról, hogy szeretném
leírni az Ő történetét. Amikor meglátogat
tam, a 40. Zsoltár 6. versével várt:
„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél
véghez értünk, nincs hozzád fogható. Sze
retném hirdetni és elmondani, de több an
nál, amit fel tudnék sorolni.”
Özv. Kalkó Józsefné szül. Bretz Ibolya
története a következő: 1914-ben születtem
Sátoraljaújhelyen, egy tizennégy gyerekes
család tizenharmadik gyermekeként. Szüle
im hívő emberek voltak. Édesapám fiatalon
a világból tért meg, /egy kapu alatt bizony
ságot tett neki egy ember és engedett az Is
teni megszólításnak/ amiért büntetésből el

küldték a családi háztól. A nála levő összes
pénzért vonatjegyet vásárolt – céltalanul in
dult az ismeretlenbe – s mivel a pénzéért
Sátoraljaújhelyig kapott jegyet, így jutott el
Sátoraljaújhelyre. Egész életében fő fel
adatnak a JÓ HÍR terjesztését tartotta. Var
rógépjavítóként járt házról házra és bizony
ságot tett mindenütt. Úttörője volt a Sátor
aljaújhelyi Baptista Gyülekezet létrehozá
sának, imaház építésnek, a missziónak.
Legjobb barátja Csopják Attila volt. Édes
anyám úgy jellemezhetem, hog úgy élt,
mint egy angyal ebben a világban. Csak
egy példa erről: halála előtt három nappal
közölte, hogy az Ő ideje lejárt, ezért min
den, azaz minden ruháját szétosztotta a sze
gényeknek, és mosolyogva eltávozott e föl
di létből. Otthonról sok lelki kinccsel indul
hattam el az életbe.
Bár a szülői háznál gyermekkoromban a
bibliázás, imádkozás fontosnak számított,
13 évesen térhettem meg Pécsett. A bemerí
tésemet Bretz Vilmos testvérem végezte.
Boldog, bizonyságtévő új életet kaptam Is
tentől. Vezérigémet 13 évesen kaptam: „Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek
Istenben, higgyetek énbennem. Az én
atyám házában sok lakóhely van ... ismét
eljövök, és magam mellé veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. /
János 14, 1-3/” Ekkor kaptam meg elhívá
somat is: Élj mások javára, és élj Isten di
csőségére! Tizenhárom éves koromban ta
lálkoztam először Kalkó Józseffel, aki ké
sőbb hűséges társam, férjem lett. Igaz ezt
követően 26 éves koromig nem találkoz
tunk, de Ő nem felejtette el a copfos kis
lányt, akit valamikor meglátott. Az akkori
rend szerint lelkipásztor által kérte meg a
kezem. Hosszú idő kellett, mire igent
mondtam, mivel úgy éreztem, hogy a Pécsi
Klinikán, mint osztályos főnővér, az Isten
által rendelt helyemen vagyok. Ápolhattam
a betegeket, életet menthettem, vért
adhattam, bizonyságot tehettem, egyszóval
boldogan éltem.

1942-ben azonban engedtem a kérésnek
és 27 évesen férjhez mentem Kalkó József
lelkipásztorhoz. Úgy indultunk a házasság
nak, hogy mindent Isten kezéből fogadunk
el. Két gyermekkel, 11 unokával 14 déd
unokával ajándékozott meg Isten. A házas
ságunkról csak annyit, hogy az maga volt a
boldogság, mivel férjem úgy vigyázott rám,
mint egy virágszálra. Igazi boldog házasság
volt a miénk, pedig a lelkipásztor sors sok
szor szegénységgel, üldöztetéssel, sanyarú
sággal terhelt. Ez a boldogságunkat azon
ban nem zavarta meg soha. Elmondhatom,
hogy áldásul volt számunkra a megpróbál
tatás, a nyomorúság. Szolgálati helyeink
voltak: 1941-től 1946-ig Székesfehérvár,
1947-től Budapesti Jász utca, 1949-től Rá
koshegy, 1957-től Pesterzsébet, 1965-től
Szigetszentmiklós, 1973-tól Újpesten dol
gozhattunk a baptista gyülekezetben. Fér
jem mellett a vasárnapi iskolai oktatásban
segíthettem, illetve készültem azok segíté
sére, akiket Isten megmutatott. Szolgála
tomnak tekintettem a gyülekezet-ben a sze
mélyes bizonyságtevést, beteglátogatást,
vendégfogadást. Férjemmel együtt estén
ként családi látogatásokra mentünk. Az ost
rom után különösen nagy szükség volt sze
retetszolgálatra. több családot, katonát be
fogadtunk. Visszaemlékszem, hogy Székes
fehérváron egy szoba konyhás lakásban fo
gadhattunk be hónapokra egy lebénult öz
vegy embert három gyermekével. Jász ut
cában rászoruló lányok laktak nálunk rövi
debb, hosszabb ideig. Rákoshegyen a veje
által megver idős néninek adhattunk mene
déket. Erzsébeten egy fiatal lány agydaga
natot kapott, és mivel a kórházi kezelés
után nem volt aki gondját viselhette volna,
imádságos szívvel én ápolhattam. Ezek a
szolgálatok nehezek, de gyönyörűségesek
voltak. Mindezért hálát, vagy köszönetet
nem vártunk és nem is kaptunk. Nem di
csekvésből, hanem bizonyságtevésként ír
tam le néhány emléket, hogy látható le
gyen: életünk Isten csodái vették körül,
sok-sok megtérő, sok-sok lelki és testi gyó

gyulás történt körülöttünk és mi szemlél
hettük, hogy milyen hatalmasan cselekszik
az Örökkévaló. Nem tartottuk számon,
hogy hány ember tért meg és merítkezett be
szolgálatunk kapcsán, de ez nem is lénye
ges, mert nem miénk a dicsőség, hanem
egyedül az Istené. Erről csak egy példa:
1965 augusztus 20-án Tahiban egy evangé
lizálás kapcsán 20 fiatal válaszolt az Isten
hívására és megtért. A hatóságok büntetése
az volt, hogy két hét alatt el kellett hagy
nunk budapesti szolgálati helyünket, a Pest
erzsébeti Gyülekezetet. Szép búcsúzás volt
ez, mert majdnem 20 ember merített be fér
jem vasárnap és hétfőn- mivel megtiltották,
hogy elmondjuk a hatóság döntését- ”ön
ként” távoztunk szolgálati helyünkről. Fér
jem 1975-ben távozott az örökkévalóságba
és várja az övéit.
Visszatekintve, életünkre, csak azt
mondhatom, hogy gyönyörűséges volt Is
tent szolgálni. Tanácsom az testvéreim felé,
hogy legyenek hűségesek megváltójukhoz,
Jézushoz, mert érdemes! Ma már kevés az
erőm és egyre csak fogyok, de örömmel ké
szülök hazamenni. Várom a hívó szót! Leg
kedvesebb énekem erről beszél:
”Őrá bízom magamat, s úgy a vihar tombolhat,
Hitem bár kicsiny, gyenge, Jézus él a szívemben.
Benne bízom e földön, s véle leszek örökkön,
Ha itt gond, bú vesz körül, nála lelkem felüdül.
Bizton eljutsz a menybe, ha bizalmad van benne.
Akarsz üdvöt, örömet? Add át néki szívedet!
Benne bízom e földön, s véle lehetsz örökkön,
Ha itt gond, bú vesz körül, nála lelkem
felüdül.”

özv.Kalkó Józsefné
A történetet feljegyezte: Kelemen János
(Rákosszentmihály)

Mondja, kérem, mi vár rám
a halál után?
A beteg megragadta az orvos kezét:

-

Doktor Úr! Én úgy félek a haláltól. Mond
ja, kérem, mi vár rám a halál után, odaát a
túloldalon?
Az orvos lassan, elgondolkodva válaszolt:
Azt én nem tudom.

-

Mi? Ön keresztyén, és nem tudja, hogy a
halálunk után mi vár ránk?
Az orvos mélyen elgondolkodott. Közben vala
mi zajt hallott az ajtón, odament és kinyitotta.
Abban a pillanatban bejött a kutyája, felugrott rá
és érthetően jelezte, hogy mennyire örül.
Az orvos ekkor így felelt a betegnek:

-

Látta a kutyámat? Ő még sosem volt ebben
a szobában. A szoba berendezéséről nem
tudott semmit, csak azt az egyet, hogy az
ajtó túlsó oldalán ott van a gazdája. Abban
a pillanatban, hogy én az ajtót kinyitottam,
nagy örömmel bejött. – Arról, hogy mi vár
rám halálom után, nem sokat tudok, de
egyet azonban igen: azt, hogy az én Uram,
és Üdvözítőm ott áll a túloldalon. És szá
momra ez a legfontosabb! Remélem, hogy
ez Önnél is így van!
Stichtting Evangelielektuur
Szántó Mihályné fordítása

Így szeretnék
Így, így szeretnék egyszer én is
mélyen lehajtott fejjel állni:
október végi napraforgó.
Érett fej és érett alázat…
Uram, add nekem ezt a kincset!
S abban a mélyrehajolásban
megannyi mag legyen a hála
a fényért, mely felülről áradt,
s egyetlen árva, szürke magból
sokat teremtett, új csodákat.

Isten ujjlenyomatai
Minden ember életén megtalálhatók Isten
ujjlenyomatai: Ő akarta, hogy legyek, és Ő te
remtett. Ő szabadított ki nem egy veszedelem
ből. Ő óvott meg nem egyszer attól, hogy osto
baságot kövessek el. Életem Isten kimondhatat
lan nagy jóságába van beburkolva. – Amikor Is
ten megteremtett engem, jó munkát akart végez
ni. Isten mesterművet készített, amikor valami
nagyon jót alkotott abból, ami azelőtt puszta és
kietlen volt. Isten jó munkát végzett, amikor üd
vözítette azt, aki azelőtt teljesen kárhozatra mél
tó volt.
Az erénycsőszök mások életében sok
rosszat fedeznek fel. A keresztyének viszont el
sősorban önmagukban veszik észre, hogy mi
lyen mérhetetlenül gonoszak: „Uram, leplezd le
előttem saját gonoszságomat!” – így imádkozott
egy sváb pietista. Egy másik hívő embert meg
kérdezett a helybeli lelkész: „Hogyan akarják
maguk a bibliaóráikon az Igét magyarázni? Hi
szen nem tanultak teológiát?!” Erre azt felelte a
testvér: „Lelkész úr, mi először elolvassuk Isten
Igéjét, azután összehasonlítjuk tulajdon életünk
kel, és látjuk, milyen nagy különbség van a ket
tő között. Nos, erről a különbségről beszélge
tünk.”
A Biblia becsületessé tesz. Felébreszti
bennünk a vágyat, hogy Isten valóban kezdje el
bennünk a maga jó munkáját mindazokon a te
rületeken is, amelyekből idáig kizártuk. Képessé
tesz minket arra, hogy ne csak beszéljünk a Bib
liáról, hanem cselekedjük is azt, pl. megszabadít
a vagyonunkhoz való ragaszkodástól, valamint
attól is, hogy másokhoz hasonlíthassuk magun
kat. A misszióról való puszta beszéd helyett
megajándékoz valódi missziói lelkülettel.
Ha Isten elkezdi a jó munkát, akkor
nem hagyja abba. Ha engedjük, hogy munkába
vegye az életünket, akkor valóban mesterművet
alkot, és életünk minden részletén ott lesz Isten
ujjlenyomata. Akkor bátran bízhatunk abban,
hogy Isten, „…aki elkezdte bennetek a jó mun
kát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Fil 1,6).
Rolf Scheffbuch
(Vetés és Aratás)

Szeretet - Szolgálat

A szeretet legparányibb megmozdulása is
felfordíthat mindent. A világ borzalmas
rendszerében a szeretet az, ami a legcsodá
latosabb fordulatokra képes.
Francois Mauriac
Aki az életbe indul, annak nincs szüksége
sok csomagra. Elég szeretnie.
Francois Mauriac
A világnak leginkább olyan emberekre van
szüksége, akik mások szükségével törőd
nek.
Albert Schweitzer
Ha azt akarod, hogy szeressenek: szeress.
Seneca
Aki céljául tűzi ki, hogy jót tesz, annak
nem szabad arra várnia, hogy ezért az em
berek majd eltakarítják útjából a köveket.
Ellenkezőleg: arra készüljön fel, hogy kö
veket hengerítenek útjába.
Albert Schweitzer
Te vagy a vezeték, amelyen keresztül Isten
szeretete eljut a többiekhez.
Chiara Lubich
Az emberek túl sok falat és túl kevés hidat
építenek.
Isac Newton
Isten nem tetteink nagysága érdekli, hanem
az a szeretet, amely a tetteket irányította.
Lisileux-i Szent Teréz
A világban legtökéletesebb az ember.
Az emberben legtökéletesebb a lélek.
A lélekben legtökéletesebb a szeretet.
A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.
Szalézi Szent Ferenc
Nincs olyan út, amely a felebarátot kikerü
li.
J.Neuchausler
A szeretet mértéke: a mérték nélküli szere
tet.

Szent Ágoston
Jézus mondja: arról tudjátok meg rólatok,
hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretet
tel vagytok egymás iránt.
János ev. 13,35
A legnagyobb tudás
„Én alkottam a földet, és én teremtettem
reá ember” /Ézs. 45:15./
A legnagyobb ajándék
„.. Jézusnak az Ő Fiának vére megtisztít
minket minden bűntől” /1Jn. 1:7./
A legnagyobb szeretet
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
/Jn. 3:16./
A legnagyobb gazdagság
„Így mindenben meggazdagodtok a teljes
tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Is
ten iránt általunk” /2Kor. 9:11./
A legnagyobb vigasztalás
„Aki megvigasztal minket minden nyomo
rúságunkban, hogy mi is megvigasztalhas
sunk másokat minden nyomorúságban az
zal a vigasztalással, amellyel az Isten vi
gasztal minket”
/2 Kor. 1,4./
A legnagyobb parancsolat
„…ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást.” /Jn 13:34./
A legnagyobb alázat
„… mert Ő Isten formájában lévén nem te
kintette zsákmánynak, hogy egyenlő Isten
nel, hanem megüresítette önmagát, szolgai
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett
… megalázta magát, és engedelmeskedett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”
/Fil. 2:6-8./

Gyülekezeti

hírek

Augusztus 5-én találkozót tartottak azok a
testvérek, akik 30 évvel ezelőtt merítkeztek
be. A bensőséges alkalmat Máté Dániel
testvér szervezte, aki maga is a jubilálók
közül való.
♦
Augusztus 10-én lelkipásztorunk a TV2
vallási műsorában – augusztus 20-ára is
gondolva – arról beszélt, hogy hogyan ün
nepeljünk.
♦
Gyermekbemutatás volt gyülekezetünkben
augusztus 12-én (Varsóci Kristóf Erik), au
gusztus 26-án (Laczkovszki Áron), szep
tember 9-én (Liptai Dorottya) és szeptem
ber 16-án (Nagy Regina).
♦
Lelkipásztorunk augusztus 19-én a köztár
sasági elnök, a miniszterelnök és a ház-el
nök meghívása alapján részt vett a Parla
mentben az ünnep alkalmából rendezett ál
lami fogadáson. Augusztus 20-án hétfőn
délelőtt pedig az evangélikus templom előt
ti téren rendezett ünnepi ökumenikus isten
tiszteleten prédikált. Ezen az alkalmon
részt vettek a kerület vezetői is.
♦
Augusztus 29-én elöljárósági tanácskozás
volt, amelyen az előttünk álló missziós fel
adatokról esett szó.
♦
Lelkipásztorunk szeptember 1-én a hitvéde
lem témakörében tartott előadást Tahiban
baptista főiskolások és egyetemisták előtt.
♦
Szeptember 9-én a vajda-hunyadi legna
gyobb román baptista gyülekezet kórusa és
zenekara szolgált köztünk. Az alkalomról a
TV1 híradó szeptember 10-én délben szá
molt be.
♦
Szeptember 12-én lelkipásztorunk, Lovász
Gyula, Simon Zsolt és Nagy László testvé
rekkel a kiskunhalasi testvérek kérésére

meglátogatták az épülő imaházat. A későb
biekben szaktanácsokkal segítjük az ottani
munkát.
♦
Szeptember 14-én a lelkipásztor-család
vendégül látta az elöljáró testvéreket fele
ségükkel együtt a lelkipásztor-lakásban. Jó
alkalom volt ez arra is, hogy a legfontosabb
missziós kérdésekről szót váltsunk.
♦
Szeptember 17-én megkezdődött az imaház
kerítés lábazatának vakolása.
♦
Szeptemberben két bibliaóra volt gyerme
kek részére az Anyaoltalmazó Otthonban.
Igék: Dániel elhatározása – Dániel kor
mányzó lett. – Tartsd tisztán életútadat! –
Isten segít, ha hittel kéred őt.

Spurgeon mondta
„Ha Isten akarata a mi akaratunk, Isten
meghagyja akaratunkat.”
♦

„Az alázat erős támasztéka a lábnak az
imádkozásban.”
♦

„A Biblia nem teológiai tankönyv, hanem
az üdvösség kézikönyve.”
♦

A Biblia a lét országútján felállított útjelző
tábla az örök élet felé.”
♦

„A bűnt el kell törölni a Megváltó vérével,
nem pedig betakarni a vallásosság köpe
nyével.”
♦

„Hívőnek lenni annyit jelent, mint a bűnbá
natra hajlandónak lenni.”
♦

Az egész világ egy ház, melynek fénye az
egyház.”

Fakanál

Rácos afrikai harcsa
Hozzávalók: 80-100 dkg bőrös vagy nyú
zott harcsatörzs, 1 kg burgonya, 2-3 dl tej
föl, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, só,
pirospaprika, esetleg 8-10 dkg füstölt sza
lonna, 10 dkg vaj, 3-4 evőkanál olaj.
A halat hosszában kettévágjuk, 2 ujjnyi tá
volságban bevagdaljuk és besózzuk. Egy
nagyobb tepsit kikenünk hideg vajjal, rá
rakjuk a meghámozott és vastagabb kari
kákra vágott burgonyát, meglocsoljuk olaj
jal, megsózzuk, alufóliával betakarjuk és
előmelegített sütőben kb. 10 percig párol
juk. Rátesszük a halat, a bevágásokba vajat
és ízlés szerint vékonyra vágott füstölt sza
lonna szeleteket teszünk. A burgonyára
meg a halra rárakjuk a szeletekre vágott
zöldpaprikát és karikára vágott paradicso
mot, meglocsoljuk tejföllel, meghintjük pi
rospaprikával és visszatéve a sütőbe, piros
ra megsütjük. Sütés után forrón, a tepsiben
tálaljuk.
Egy kis derű…

Két barátnő beszélget:
- Te, igaz az, hogy ez a Szinerzsi arc
krém tizenévessé varázsolja a bőrt?
- Igaz, Judit ki is próbálta.
- És?
- Tiszta pattanás az arca.
♦
- Hogy hívják az arab tehénistállót?
- ???
- Mubarak.
♦
- Milyen a víz Brian?
- May.
♦
- Miről híres Vágó István?
- ???
- Hidat neveztek el róla.

Eseménynaptár 2001. Október
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Elöljárósági megbeszélés
Imaóra, Istentisztelet, Úrvacsora
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Hálaadó nap
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gyülekezetünkben
Állandó alkalmaink

Kedd:
Csütörtök:
Vasárnap:

•
•

Imaházcím:

18,30
18,00
9,00
10,00
17,00
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Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok

Lelkipásztor: Dr.Almási Mihály
Pesterzsébet, Ferenc u. 3..
Tel: 283-14-13

Csupán a csodák
maradandók
Nincs maradandó városunk,
sem maradandó telkeink,
sem szépségünk, sem egészségünk,
Csupán a csodák maradandóak,
amik megtörténtek velünk,
örökkévaló kincseink
odaölelnek a KERESZTHEZ.
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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
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