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Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!
”Csak egy A N Y A ?”
Egy nőtől - miközben jogosítványát
újította meg egy önkormányzati hivatalban egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a
jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy
ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is
sorolja magát.
- Arra gondolok, - magyarázta az
adategyeztető- hogy van-e munkája, vagy
csak..?
- Természetesen van munkám! - csattant fel
a nő.
- Anya vagyok.
- Nincs anya kategóriánk foglalkozásként.
A háztartásbeli fedi le ezt.- mondta az
adatfelvevő segítőkészen.
Már szinte el is
felejtettem
ezt
a
történetet,
mígnem
egyik nap ugyanilyen
helyzetben
találtam
magam a városházán.
A
hivatalnok
nyilvánvalóan
egy

karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan
dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint
például "Hivatali kikérdező" vagy "Városi
adatfelvevő".
- Mi a foglal-kozása? -kérdezte.
(Mi késztetett arra, hogy ezt válaszoljam? Nem
tudom !)... A szavak egyszerűen kibuggyantak
belőlem:
- Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok
területén dolgozom társkutatóként.
A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját,
golyóstolla megállt a levegőben. Felnézett,
mint, aki rosszul hallott. Megismételtem a
titulust
lassan,
kihangsúlyozva
a
leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva
láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete
betűkkel a hivatalos kérdőívre.
- Megkérdezhetem,
mondta
a
nő
érdeklődve, egész pontosan mit csinál
ezen a területen?
Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a
hangomban, szinte kívülről hallottam, amint
így válaszolok:
Folyamatos kutatási programban veszek
részt. (melyik anya nem) laboratóriumban
és terepen is. (normálisan azt mondtam
volna kint és bent) dolgozom a
”Feletteseimnek” (egész családomnak), és
van már négy kreditem is. (mindegyik
lány). Természetesen a munkámhoz
tartozó tevékenység igényli a legtöbb

figyelmet az ember-szakmákban (melyik
anya tagadja ezt ?) és gyakran dolgozom
14 órát 1 nap./(inkább 24-et). Ebben a
munkában jóval több a kihívás, mint más,
"átlagos" foglalkozásoknál. A jutalom
inkább a megelégedettség, mint pusztán a
pénz".
Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés
a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a
nyomtatványt. Felállt és személyesen kísért az
ajtóig.
Miközben hazafelé vezettem, fényes új
karrierem lebegett a szemem előtt.
Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim
üdvözöltek. Az emeletről hallottam új (6
hónapos)
kísérleti
modellünket
gyermekfejlesztési programunkból, amint új
hangmintáit próbálgatja.
Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára.
Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az
emberek
számára
elfogadhatóbb
foglalkozásról.
"Egy újabb anya", vagy 'Anyaság" már nem
hangzik elég jól. Micsoda pompás pálya!
Különösen, ha van egy titulus is az ajtón.
Netán ez teszi a nagymamákat "haladó"
kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és
emberi
kapcsolatok
területén,
a
dédnagymamákat pedig a haladó kutatási
munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! Még
azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatási
munkatárs asszisztenssé léphetnének elő!
(-net-)

Hívő szülőket adott
nekünk az Úr
Anyák napján különösen hálás lehetek az Úr
felé – hat testvéremmel együtt, hogy mi ezt
elmondhatjuk. Tudom, hogy sok hívő fiatal és
testvér (még) nem tehet erről bizonyságot.
Különösen hálásak lehetünk szüleink
áldozatos hívő életéért. Ők örömmel vállalták a
nagy családdal együtt járó terheket, a sok-sok
munkát. Sok örömben volt részük a nagy
családban velünk együtt.
Újabb hálaok az Úr felé, hogy imádkozó

szüleink voltak. Igazi belső közösségük volt az
Úrral. Gyermekkoromban is, és serdülő
koromban is többször „találtam” édesapámat
imádkozás közben, nyitott Bibliával az
asztalon. Az imádkozó édesapa képe mély
nyomokat hagyott gyermeki lelkemben.
Tudom, hogy az Úr nagyon sok imádságát
meghallgatta. Nem tudjuk, nem értjük, hogy
miért, de az Úr úgy látta jónak, hogy
édesapánkat nagyon korán
elszólította
közülünk. Tudom, hogy a mennyben folytatja
az
imádkozást
ittmaradt
családjáért.
Mindenkiért, aki még nem az Úré. Akik pedig
a keskeny úton járnak, azokért is imádkozik,
hogy hűségesek maradjanak.
Édesanyám is nagyon buzgó, mély
imaéletet él. Minden dolgát, minden érzését az
Úrtól kapott szeretet hatja át. Épp olyan
melegszívű kisugárzása van a lelkének, mint
amilyen édesapánknak volt. Tudom, hogy
tudatosan törekszik arra, hogy mindenkiről
szeretettel beszéljen, mindenki felé szeretettel
viszonyuljon. Én tudom, ha mégis valaki ellen
valami panasza van, senkinek nem mondja,
csak egyvalakinek: az Úrnak. Előtte önti ki
szívét-lelkét. Tudom, hogy könnyeit az Úr
összegyűjti, és imádságai eljutnak az Ő
trónusához.
Édesanyám szívébe mindenki belefér.
Szinte lesi a jó alkalmat a szeretet
gyakorlására. Tudom, hogy másokért is
(sokakért) imádkozik. Külön imatémája a
gyermek közötti munka, a gyermekmisszió.
Van egy fia, az én Karcsi testvérem, aki
más, mint édesanyám többi gyermeke. Ő az
egyetlen, aki nem „röpült ki” a családi otthon
melegségéből.
Édesanyám
legfőbb
szolgálatának Karcsi fiáról való gondoskodást
tekinti. Tudom, hogy ezért a jó Isten gazdagon
megáldja őt.
Anyák napján – nemcsak ekkor –
emlékszem az én hívő édesapámra és hálát
adok hívő édesanyám imádkozó-szolgáló
életéért. Az Úrnak köszönöm meg Őket.
„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról,
akik szólották néktek az Isten beszédét, és
figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek
hitüket.” (Zsid.13:7.)
(Halász Sándorné)

PÜNKÖSD - A SZENTLÉLEK
KIÁRADÁSA, MINDEN KERESZTÉNY
KÖZÖSSÉG SZÜLETÉSNAPJA

Ahol Isten Lelke az ember hitével találkozik,
befogadókészséggel, vágyódással Istenre; ahol
az ember lelke vágyódik Isten Lelkére, ott
megtörténik a csoda: lakást vesz benne a
Szentlélek, erősíti a hitet. A Szentlélek által
bennünk munkált hit révén kapcsolódhatunk az
isteni valósághoz, amely egyébként el van
zárva előlünk.
Az ajándékok osztója maga a legfőbb ajándék.
A Szentlélek úgy osztja ajándékait, hogy
önmagát adja.
Az Ószövetség korában csak egyes
embereknek adatott a Lélek: hadvezéreknek
(vagyis a "bíráknak"), királyoknak és
prófétáknak. Az Ószövetségben félni kellett,
hogy Isten visszavonja lelkét az embertől, bűne
miatt. Gondoljunk Dávid zsoltárára, amit
emberöléssel végződő bűnös tette után
imádkozott "Ne vess el engem a Te orcád elől,/
Szent lelkedet ne vedd el tőlem!"
Az Újszövetség közeledtével Izrael azonban
azt az ígéretet kapta, hogy Isten a Lelket
minden emberre ki fogja árasztani (Jóel 3:1;
vö. Ez. 11:19; 36:27; 37:14.). Pünkösdkor,
ötven nappal Jézus feltámadása után, ez
csodálatos módon megvalósult.
Alig két hónappal a golgotai katasztrófa
után Péternek bátorsága van arra, hogy életét
kockára téve nyilvánosan vallomást tegyen
megcsúfolt
és
kivégzett
Mesteréről.
Bámulatos, hogy szavaira mintegy háromezren
csatlakoznak Krisztushoz. Péter beszéde
"mintha szíven ütötte volna őket" - tudósít
Lukács evangélista (ApCsel. 2:37.).

Ez a Szentlélek munkája! Jézus Krisztus
egyháza nem emberi megfontolás, döntés,
vállalás, módszerek és szervezés útján jön létre
(még ha ezek az emberi közvetítés szintjén
szerepet is játszhatnak), hanem a Szentlélek
kezdeményezésére, embereket megragadó
hatalma révén. Emberek bátorságot nyernek
arra, hogy keresztényekké legyenek; Krisztus
megragadja, és mozgásba hozza őket, midőn a
Szentlélek kiárad rájuk (ApCsel. 2:17,33;
10:45). Pál hasonlóképpen fogalmaz: "Isten
szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott
Szentlélek által." (Róm. 5:5; Tit. 3:6.)
Isten Szentlelke által van bennünk. "Isten
temploma" vagyunk, Isten Lelke bennünk
lakik (1.Kor. 3:16; 6:19; Ef. 2:21.). Ennek a
következménye, hogy Jézus azt mondja: "Aki
szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is
szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne
fogunk lakni." (Jn. 14:23.)
De legyünk őszinték, ott van bennünk a test
meghasonlottsága is; ott van terhes albérlőnk:
"már nem én cselekszem, hanem a bennem
lakó bűn" (Róm. 7:17). Ám ekkor sem
eshetünk kétségbe, mert a Római levél épp
ezen szakasz után beszél a Lélek által
Krisztusban újjászületett ember boldogságáról.
Hát nem csodálatos, hogy a Szentlélek által
legyőztük a meghasonlottságot?!
Isten egészen közel van hozzánk. Nem arról
van szó, hogy Isten Lelke kiszorította vagy
kioltotta bennünk a bűnre hajló emberi lelket.
De lelkünk hangszerén most valaki más
játszik. "Maga a Lélek tesz tanúságot
lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk." (Róm.
8:15.) Az isteni természet részesei lettünk.
Kétségtelen, hogy van, amikor érezzük,
amint Isten igéje megszólít bennünket;
vigasztalást és bátorítást nyerünk; késztetést
érzünk valaminek a megtételére; meglátjuk
valódi helyzetünket Isten és az emberek előtt;
reménység
tölt
el
minket;
esetleg
lelkiismeretünkben
felrázva
vagy
megszabadítva érezzük magunkat. Érezzük a
Lelket!
Ám nem csak ez az állapot létezik.
Szentlélekkel betöltekezett emberekkel is
előfordul, hogy nehézségeik akadnak. A Lélek
jelenlétének nincsenek kimutatható következményei. Amikor a korintusiak hiányolták
Pálnál a különleges lelki élményeket, például
látomásokat, az apostol erőtlenségeire hívta fel

figyelmüket (2.Kor. 12:1-10.). Ő ismerte azt az
állapotot, amikor nehezen megy az imádság,
pedig az imádsághoz való kedvet egy
Szentlélekkel eltelt embertől igazán elvárnánk.
Eltávozott volna tőle Isten Lelke? Épp
ellenkezőleg! Higgyük erősen, hogy amikor
nincs erőnk az imádsághoz, a Lélek maga
könyörög helyettünk szavakba nem foglalható
sóhajtásokkal (vö.: Róm. 8:26.). Mivel Isten
Lelke közbenjár értünk, nincs szükségünk
magunkból
kierőltetett,
túlfűtött,
meghatározott lelkiállapothoz kötődő, lelki
élményekben megnyilvánuló imára. Isten
Lelke éppen ott tud hatékonyan működni, ahol
a mi képességeink véget érnek. Talán épp ezért
nevezi Jézus "Vigasztalónak, Pártfogónak" a
Lelket, amely minket Krisztus követésében
megtart (Jn. 14:16.).
Jézus azt mondja a szamáriai asszonynak
Jákob kútjánál: "Ha ismernéd az Isten
ajándékát!" (Jn. 4:10.) Higgyük erősen, hogy
bár már eddig is sok ajándékot kaptunk
Istentől, de még annyi minden vár ránk, hogy
elképzelni sem tudjuk.
Kérjük újra a Lélek "alap"-adományait,
melyekből minden kibontható!
Szeretetet, Isten lángoló szeretetének élő
tűzfolyamát: "Isten szeretete kiáradt szívünkbe
a nekünk adott Szentlélek által." (Róm. 5:5.)
Igazságot: "Amikor pedig eljön az igazság
Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes
igazságra." (Jn. 16:13.)
Bizonyosságot: "Ő, amikor eljön, meggyőzi
a világot a bűnről, az igazságról és az
ítéletről." (Jn. 16:8.)
Erőt: Isten nem a félénkség lelkét adta
nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a
józanságét." (2.Tim. 1:7.)
Szabadságot: "Ahol az Úr Lelke, ott a
szabadság." (2.Kor. 3:17.)
Az imádság lelkületét: "Isten elküldte
Fiának Lelkét szívünkbe, akt azt kiáltja: Abba,
Atya!" (Gal. 4:6.)
Örömöt, békességet és más lelki
gyümölcsöket: "A Lélek gyümölcsei pedig:
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás."
(Gal. 5:22-23.)
Adományokat a hívő közösség építésére: "A
kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a
Lélek ugyanaz." (1.Kor12:4.)
(Új Ember – 1959.)

Pünkösdi várakozás

Kész
a
világ,
Feszült
ünnepi
várás
Tereng
felette.
Halotti
csend.
Csak
néha
néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve
minden
pálya
Megtöltve
minden
lélek-lámpa,
Ahol
csak
úr
a
lét...
De
jaj,
sötét
van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A
zordon
tömeg-árnyék
Némán
zokogva
kering
útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És
felzúg
Istenéhez:
Betelt
az
idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És
ismétlik
mindig
erősebben
A
felviharzott
étheren
keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva,
zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
Dsida Jenő

A „Mit jelent nekem a pesterzsébeti
gyülekezet?”
címmel
meghirdetett
pályázatra érkezett írásokat sorszámmal ellátva
közöljük.
8. Mit jelent nekem a Gyülekezet?
A fenti kérdést meghallva – magam sem
tudom miért -, egy Radnóti vers kezdő sora
jutott eszembe: „Nem tudom, hogy másnak…
.mit jelent, nekem szülőhazám”. Szülő – haza,
ízlelgetem, boncolgatom a szavakat, és
elgondolkodom értelmükön. Szülő: apa, anya,
valaminek előidézője, új életet adó. Haza: az a
közösség,
amelyhez
tartozunk,
ahol
életlehetőségre, otthonra, családias környezetre
találunk. Aztán sorba jönnek gondolataimba a
szívem diktálta szavak és igeversek: testvér,
szeretet, békesség, öröm, imatárs, szolgaszolgálat, tolerancia, türelem, egység, együvé
tartozás, Ige, hit, öröklét, szövetség,
Úrvacsora,
cselekedet,
adakozás,
bűn,
bűnbánat, bűnbocsánat, megtérés, gyümölcs,
hálaadás, és még sorolhatnám…A szavak
mögött lévő történések gyülekezeti életem egyegy mozzanatát, állomását fedik. Életem eddigi
65 évéből 60 évet a pesterzsébeti
gyülekezetben töltöttem.
Hálával gondolok vissza gyermekkoromra,
a bibliaórákra, a nénik - bácsik szeretetére, a
Miklós-családra –mert általuk kerültem a
gyülekezetbe - , azokra a tanítókra, akik
ültetgették az Ige-magvakat.
Győri Jenő
bácsira, aki a pengetős zenekarban összefogta
a fiatalokat, gyermekeket, - a felcseperedő
nemzedéket.
Tisztelettel
és
szeretettel
emlékszem Németh nénire – Eti mamára -, aki
számomra az adakozás példaképe lett, - ma is
azokban a padokban ülünk, melyek az ő
adományából készültek - és azokra a
testvérekre, akik „készületlenül” is mindig
készek voltak a bizonyságtételre. A teljesség
igénye nélkül említek néhány nevet, akik már a
mennyei hazában dicsérik az Urat: Horváth
Márton bácsi, Krasznai Pista bácsi, Kovács
Gábor bácsi, Bartha Dezső tv. Hálás vagyok
Istennek Bartha Irénke néniért, aki sokat
beszélgetett velem lelki dolgokról, és az első,
igen szeretett lelkipásztoromért Cserepka
János testvérért, aki elindított a hitélet útján.
Hálás vagyok azokért az ifjúsági vezetőkért –
köztük
Zentai Laci bácsiért - akik
szolgálatokkal bíztak meg, akik imádságban

hordozták , és szívükön viselték a fiatalok lelki
fejlődését, és segítettek abban, hogy
beépüljünk Krisztus testébe: a Gyülekezetbe.
Ezt a kegyelmi ajándékot én is megkaptam,
és Kalkó József lelkipásztor tv. merített be 17
éves koromban . A bemerítési igém: „Mert
nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki
megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben
cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt”( II.Kor.
5:10.)
Örömöt jelentett számomra, hogy férjemet
is a gyülekezetben találtam meg, hogy
gyermekeim is itt nevelkedhettek. Köszönöm
azokat a testvéreket,akik imáikban hordoztak,
és hordoznak a mai napig. Köszönöm, hogy én
is így tehetek, és testvéreimet az Úr elé
hozhatom imádságaimban. Köszönöm azt a
lelki érzékenységet, mely szavak nélkül is
tudatta velem – velünk, hogy igei és
imatámogatásra van szükségünk. Ma is vannak
ilyen testvérnőim a gyülekezetben. Hálás
vagyok Istennek azért is, hogy – az emberi
nyilak kereszttüzében - a próbákban is
megtartott a gyülekezetben. Köszönöm, hogy
felettébb megáldotta életünket, és elfogadta
áldozatunkat. Nagyon nagy öröm az új imaház,
ahová 1997 októberében költözhettünk be. Ez
a templom is a gyülekezet áldozatvállalásának,
sok-sok imádságának, hitének a gyümölcse.
Hálára
és
örömre
ad
okot,
hogy
gyülekezetünkben többen fogadták el az Urat,
és idős, fiatal, gyermek vallotta meg a hitét.
Hálás vagyok a lelkipásztorokért, az igei
tanítókért, szolgálattevőkért, az elöljárókért,
teherviselőkért, és azért a Krisztusi erőért, ami
összetartja a gyülekezetet. A békességért,
szeretetért, az áldásokért, egyszóval a
gyülekezetért. Kérésemet, vágyamat a
következő igei idézet fejezi ki:
„Hanem az igazságot követvén szeretetben,
mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a
fej, a Krisztusban. Akiből az egész test szép
renddel egyberakatván és egybeszerkesztvén
az Ő segedelmének minden kapcsaival,
minden egyes tagnak mértéke szerint való
munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a
maga fölépítésére szeretetben.” (Efézus 4:1516.)
9. Mit jelent nekem a Gyülekezet?
Mi is a gyülekezet? Isten tiszteletére,
imádására összegyűlt hívek közössége. Olyan

közösség, ahol azonos hitelvek által vezérelve
egy az út, egy a cél.
Hálás vagyok azért, hogy ilyen
gyülekezetbe
születhettem,
hitben
nevelkedhettem, és engedelmes gyermekként
Isten szolgálatába állhattam a nekem adott
tálentum szerint. Hálás vagyok a több
évtizedes szolgálat öröméért, áldásáért, és azért
is, hogy ma is szolgálnak fiatalok, idősek a
gyülekezetben. Hálás vagyok családomért,
akik a megfáradás, csüggedés idején mindig
így biztattak: „egy megmarad, mit Jézusért
tettél”! Köszönöm a testvéri szeretetet, az
értem imádkozó lelki testvéreket, a sok-sok
igei bíztatást, mely erőt adott a szolgálatban, és
a testi-lelki betegségek
elhordozásában.
Hálaadás és öröm tölti el a szívemet, hogy
mindmáig
ápolhatom a közösséget
testvéreimmel, és kérhetem Istent, hogy őrizze,
áldja, vezesse tovább az én szeretett
gyülekezetemet.
Befejezésül egy ének soraival szeretném
kérésemet, kívánságomat kifejezni:
„Egy az Atyánk, ki alkotott Házának
gyermekévé.
Egy a Fiú, ki megváltott, s tett minket
szent népévé.
A Lélek is csak egy bennünk, megszenteli
az életünk,
S tesz az üdv részesévé.
Mint egy Atyának gyermeki, éljünk hát
hitegységben!
Mint egy Megváltás részesi járjunk szent
szeretetben!
Kik Szentlélekkel teljesek, egymást
segítve menjenek
Menny felé, kéz a kézben!
(Gyülekezeti Énekeskönyv:403)
10. Mit jelent nekem a Gyülekezet?
Pesterzsébetre 1962. február 5-én jöttem a
katonaságtól leszerelve, az országunkat sújtó
politikai-gazdasági
körülmények
között,
egzisztenciálisan kifosztott családi háttérrel, de
hitben töretlenül. Az első vasárnap előtti
csütörtökön este Nagy Attila – unokatestvérem
- mutatott be Horváth Lacinak. Ő azt kérdezte
tőlem, hogy mivel szolgáltam az otthoni
gyülekezetemben? „Tíz éves koromtól
harmónista vagyok, és játszom néhány
hangszeren, így hegedűn, harmonikán,
billentyűs hangszereken”.- feleltem. Ő azt

mondta: „Akkor játsszad!”, és kinyitotta a Hit
hangjai énekeskönyvet, amely egy kedves
énekemnél nyílt ki. „Engedd most orcád
szemlélnem, Uram, adj kegyelmet nékem.”
Elkezdtem imádságos szívvel játszani ezt az
éneket. Laci megölelt, és azt mondta:” A
következő
alkalommal
ülj
oda
a
harmóniumhoz, és te fogsz szolgálni!”
Nagyon boldog voltam, mert megmutatta a
helyemet az énekkarban is, ahova azonnal
odaülhettem.
Isten vezetését éreztem minden történésben,
és tudatosult bennem, hogy új célja van velem
Istennek. Nagyon rövid idő után egy bemerítés
volt. A nagy csoport bemerítkező között Magdi
– ma a feleségem - is ott énekelt barátnőjével:
„Nem én, de Krisztus ki bennem él”.
Hangosan szólt „egy Hang”: „Ő lesz a
feleséged!” Isten a legszebb hangú ajándékot
adta nekem. Azért imádkoztam, hogy
gyermekeink is kapják meg ezt az ajándékot.
Ezek az események ebben a meleg fészket
jelentő, szerető közösségben folytatódtak
tovább.
Nevek nélkül – a helyszűke miatt -,
kialakult egy „építő mag”. Kihagyok sok
megtörtént dolgot. Nagyon sok barátom és
testvérem lett. Épültek az imaházak, és azzal a
kb.20 főből álló „maggal” együtt voltunk, ahol
kellett az erős, alkotó kéz.
Isten áldott minket, hogy ne lássunk
szükséget. A szeretetünk egyre több lett, ahogy
együtt dolgoztunk. Imaházunk építésénél nem
voltak nagyobb ütközések.
Most jobban
szeretjük egymást, mint az építkezés előtt,
mert
megismerve
egymást,
vállunkat
összevetve, Isten volt és van ma is közöttünk.
Ő adta a megújult erőt.
Ha eszköze lehettem, ez a legnagyobb
kitüntetés számomra.
Elmondhatom, hogy szűkszavúan ez csak
néhány gondolat, abból, ami szívemben él.
Mai imádságom pedig: „Uram! Én és az én
házam népe Neked akarunk szolgálni!”
11. Miért érzem jól magam az Erzsébeti
Gyülekezetben?
Nem sokkal azután, hogy 2005 tavaszán
hatod magunkkal az Erzsébeti Gyülekezetbe
jöttünk, felfedeztük, hogy egy gazdag
gyülekezetbe kerültünk. Ez alatt nemcsak azt
értem, hogy egy szép, már idejövetelünk előtt

felépített és kifizetett imaházban dicsérhetjük
Istent. Budapest gyülekezeteiben példanélküli,
hogy az istentisztelet alatt autónk egy védett,
saját parkolóudvarban lehet. Akinek már
három autóját lopták el Magyarországon, az
különösen értékeli ezt. A gyülekezet
gazdagságára utal továbbá, hogy soha nem
hallok panaszt anyagi gondokról. Erre mutat
azonkívül, hogy a gyülekezet meg van áldva
sok zenei és más talentummal rendelkező
testvérrel, akik alázattal végzik szép
szolgálatukat.
De én ennél többre gondolok. A gyülekezet
gazdag szeretetben és kedvességben. Jellemző
az új tagok felé a nyitottság. Sok más, külföldi
gyülekezetekhez is hasonlítva, ez példamutató
jellegű…
Örülünk, hogy gyermekeink sok éves zenei
felkészülésüket a Tóka Szabolcs testvér által
kezdeményezett és megalakított zenekarban
kamatoztathatják. Különösen pedig annak
örülünk, hogy négy gyermekünk közül hárman
jó féléves itt tartózkodásunk után 2005
decemberében, hitükről bizonyságot téve,
bemerítkeztek és a gyülekezet tagjai lettek.
Ha arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy
melyek a különösen áldott alkalmak, hol
kapunk felüdülést, akkor a tartalmas
igehirdetéseket, a személyes légkörben megtartott csoportos bibliaórákat és az énekkar
szolgálatát említeném elsőként. Az eddigi
pozitív tapasztalataink késztetnek arra a
javaslatra, hogy a gyülekezet valamilyen
formában többet missziózzon, hogy mások is
részesüljenek abban a szeretetben és
kedvességben, amit mi a Pesterzsébeti
Gyülekezetben megtapasztaltunk.

A
„Mit
jelent
nekem
a
pesterzsébeti gyülekezet?” címmel
meghirdetett pályázatra érkezett írásokat –
sorszámmal ellátva – közöltük az utolsó
három számban. A sorozat végén – most –
szavazhatunk arra, amelyik a legjobban
tetszett!
Kérjük, hogy a mellékelt szavazólapra írják
rá annak az írásnak a sorszámát, amelyik
legjobban megnyerte tetszésüket, és adják le
a stúdióban, vagy valamelyik szerkesztőnek!

A béka imája
Egy éjszaka béka brekegése zavarta meg a
kolostor kertjében imádkozó szerzetest.
Megpróbált nem a brekegésre figyelni mindhiába. Elfutotta a méreg, és rákiáltott a
békára:
Csönd!
Imádkozom!
A szerzetes kérése - mivel szent ember volt meghallgatásra talált az égben. Minden
teremtmény nyomban elnémulva adta meg
neki
az
imához
szükséges
csendet.
De ekkor egy hang zavarta meg a barát
imáját. Belülről jött, a lelke mélyéről:
- És ha Isten ugyanolyan szépnek találja a béka
brekegését, mint a te zsoltáros imádat?!...
- Mi tetszhet már az Úrnak egy béka
brekegésében? – válaszolta a szerzetes
kelletlenül. De a hang nem csitult el:
- Akkor miért teremtette az Isten a békát ilyen
hanggal?
A barát elhatározta, utánajár a kérdésnek.
Odaszólt
a
békának:
Brekegj!
A béka teljesítette a parancsot, hamarosan a
környék összes békája csatlakozott hozzá,
koncertjük betöltötte az éjszakát. A szerzetes
hallgatta, hallgatta a késő békazenét, egyre
szebbnek találta, harmonikusan illett a
holdfényes
éjszakához.
Amikor felállt, hogy cellájába menjen, még
egyszer hallani vélte a hangot a lelke
mélyéből:
- Régen nem voltunk már ilyen meghitten
együtt..... - súgta fülébe a Teremtő.....
(-net-)
FAKANÁL
Parázson sült hal
Hozzávalók: 60 dkg tengeri halfilé; 5 dkg vaj;
2-3 gerezd fokhagyma; 1 citrom; fél csokor
petrezselyemzöldje; só.
Elkészítése: Négy egyenlő nagyságú fóliát
kiterítünk, megkenjük vajjal, és mindegyikre
egy-egy halszeletet teszünk. Megsózzuk, és
zúzott
fokhagymával
bedörzsöljük.
Rácsepegtetjük a citrom levét és a hal tetejére
egy-egy szál zöldpetrezselymet fektetünk. A
fóliát szorosan behajtogatjuk, és parázsra
helyezve 8-10 perc alatt megsütjük.

Párbeszéd

a

réten...

- Hol vagy, Uram?
- Itt vagyok.
- Nem látlak, Uram!
- Nyisd ki a szemed!
- Nyitva van.
- Akkor nézz körül!
- Azt teszem, Uram.
- És mit látsz?
- Fákat, virágokat, napfényt, röpke madarakat,
tarka szárnyú pillangót, a távolban kéklő
hegyeket.
- És mit hallasz?
- A szellő suhogását, a madarak énekét, a távoli
csendet.
- És mit érzel?
- Puha meleget, a fű illatát, a szél simogatását.
Békességet.
Látod,
ez
mind
Én
Vagyok!
HUMOR
A fogorvos már percek óta egyre mélyebbre fúr a
beteg
zápfogába.
- Úgy látom, hogy valamikor aranytömést tettek
ebbe
a
fogba.
- Nem, doktor úr, az már az inggombom.
Gyermekorvosi
vizsgálat
van:
- Pistike, mutasd a nyelved! -szól az orvos.
Nem
mutatom!
De
hát
miért
nem?
- Mert tegnap a tanítónéninek már megmutattam,
és megvert érte.
- Doktor úr, a bátyám erősen köhög, és láza van.
Magas?
- Igen, nálam egy jó fejjel magasabb.
- Nem tudok aludni, doktor úr. Egész éjszaka nem
hunytam
le
a
szememet.
- Ja kérem. ha nem hunyja le a szemét, akkor hiába
várja, hogy elaludjon.

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)
Baba -Mama klub: Minden hónap páros hét
csütörtökjein 10 órától 12 óráig
Törekvők órája: A résztvevők igényeihez
igazodva, megbeszélés alapján
Sakk szakkör Minden hónap első vasárnapját
követő hétfő 17 órától
Elöljárósági megbeszélés: Minden hónap első
szerdáján 18 órától
Imaházcím:

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok

Lelkipásztor:

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

Gyülekezetvezető: Laczkovszki János
Telefon: 285-25-97

Egy ember elmegy az orvoshoz, és elpanaszolja,
hogy egész éjjel nyitott szájjal alszik. Az orvos
megvizsgálja,
majd
így
szól:
- Kérem, magának az a baja, hogy szűk az arcbőre.
Ha a szemét behunyja, a szája kinyílik.

Gondnok:

Császár Sándor

- Doktor úr, egy éve voltam magánál a
reumámmal, és maga azt mondta, hogy kerüljem a
nedves
helyeket.
Igy
van!
-mondja
az
orvos.
- Most azt szeretném kérdezni, hogy
megfürödhetek-e már?
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