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Bizonyságtétel
Azokhoz szeretnék szólni, akik nehezen
veszik kezükbe a Bibliát. Bele szeretném kiál
tani a szívükbe: a Biblia egy aranybánya! De
még ettől is sokkal több: AZ ÉLET KÖNYVE!
Tíz éve úgy olvasom, hogy elkezdem elöl
ről és lassan – kb. 1 év alatt – végigolvasom,
aztán újrakezdem. Minden alkalommal üzen a
Szentlélek, minden reggel, mindig újat, mindig
frisset, évről-évre minden nap.
Néhány éve gyakorlom, hogy kiírok egyegy gondolatot, kapcsolva az aznapi igéhez,
ami éppen a pillanatnyi élethelyzetemre aktuá
lis. Erőforrás, vigasztalás, program. A Bibliát
nem lehet úgy olvasni, mint más könyvet, mert
minden alkalom egy várakozás, hogy ma mit
üzen, mit kér, mit akar személy szerint nekem
mondani.
Az Úr jól tudja már reggel, hogy aznap
majd nekem mire lesz szükségem. Hálás va
gyok ezért a sok-sok áldásért, amit így kapok,
amit megérthetek, mint laikus, egyszerű ember,
és aztán felismerek napközben az életemben:
igen, reggel erről olvastam, erre figyel
meztetett az Úr, ezért ígérte az erőt, vagy az Ő
békességét kínálta, vagy óvott ettől a helyzet
től. A legboldogabb perceim ezek az idő
szakok.
Egy ilyen élményemet szeretném meg
osztani: jó ideje foglalkoztat a gondolat, Isten
hogyan fogja megmenteni a családomat, mikor
a Sátán így szétzilálta, és olyan tehetetlen va
gyok már, ami úgy fáj… Mivel most újra el
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kezdtem olvasni a Bibliát, elértem az I. Mózes
19:17-20-hoz. Tele van üzenettel az én ter
hemre nézve. S bár egy személyhez szól (ne
vezetesen Lóthoz), behelyettesítve hozzám,
mégis tudom – hitem szerint – családomra, fér
jemre, sőt, gyermekeimre is éppúgy érvényes.
Jól ismeri minden bibliaolvasó Lót és
családja különös megmenekülését Sodomából.
A Szentlélek a következő gondolatokat adta a
megjelölt igeversek olvasásakor:
- Isten terve az, hogy ki akar minket menteni
abból a világi életből, a fertőből, amiben élünk.
Minden eszközt felhasznál erre. Eseményeket,
embereket, angyalokat, azaz küldötteket.
Felismerjük-e? Így olvastam: „Ments meg
a te életedet!” Itt a lehetőség, ha én engedel
meskedem hűen az igéhez, példa a családom
előtt is. Isten segít, eszközöket ad hozzá, ta
pasztalásokat, imameghallgatásokat, csak en
gedelmeskedjek Neki, a családért is és min
denki miatt, akik látják az életemet. Kérdés,
látom-e a biztos pusztulást, ami itt vár a vi
lágra, az egye emberre, akik itt maradnak. Tu
dom, testileg itt kell élnünk, de lelkünkben
nem kell azonosulnunk velük. Kész vagyok-e a
változásra, elfogadva a segítséget, ami most
ugyan ismeretlen, de biztos isteni tanács:
mentsd meg magad és szeretteidet!
„Hátra ne tekints!” Amíg bűnben
(Sodomában) éltem, a Sátán sok minden földi
dologgal becsapott, elhalmozott. Most ezt el
kell engedni, értéktelen, kár és szemét, nem
nézhetek rájuk. Épp így világi barátokra sem,
akik visszatartanak, lebeszélnek. Mindez csak
nehezíti a döntést. Előre kell nézni, Istenre! Új
élet, új cél, új út, új barátok! „Meg ne állj!” A
Sátán jól figyeli, hogy tétovázom, gondolko

dom, megéri-e indulni, mindent itt hagyni, el
indulni egy új felé. A világ fejedelme kihasz
nálja ezeket a gondolatokat, a megállást vissza
fordulás követi, és a Sátánnak ekkor nyert
ügye van! Ő nagyon ki tudja fényesíteni az ér
téktelen dolgokat, annyira, hogy szinte sajnál
juk őket. Még azt is súgja, egyedül indulsz,
gyermekeid nem mennek veled. Vagy férjed,
esetleg ő sem akarja. Vannak ellenérvek, ígé
retek, visszahúzó erők. Mindenkinek fel
ajánlja: a földi élet gondtalan, laza, szabá
lyoktól mentes voltát. Állj meg! A tieid már
megálltak! Ellenben Isten? Mit kínál? Az út
rögös, keskeny, kevesen járnak rajta, szenve
déssel tele, csupa harc, könny…
„A hegyre menekülj!” Ha mégis elindulok,
talán egyedül, a hegyre kell felmennem. A
hegy meredek, járatlan, de egy lábnyom van
előttem… Felfelé mindent itt kell hagyni, nem
cipelhetek magammal semmit. Akadályozna,
visszahúzna, elgyengítene. Mégis menni kell,
megígértem, engedelmeskedem, Isten erre jól
emlékszik. Innen menekülnöm kell minden
áron. De miért a hegyre, mi van a hegyen? Ő
gondoskodik arról, hogy ezt meglássam, már
útközben, és segítsek másoknak is meglátni
ezt, mindenkinek, akik megálltak, akik gon
dolkodnak, akik mérlegelnek.
Látom a hegyen a szenvedő Isten Fiát a
Golgotán. Ártatlanul függ ég és föld között! Ő
az igaz, bűntelen, ott gyötrődik a hegyen,
ahová engem is hív. Hiszem, hogy mindenkit
hív!
A terheket letehetem, letérdelhetek, bűnbá
nattal hálát mondhatok, imádhatom Őt, a
Szentet, az Igazat, az Ártatlan Bárányt! Ő az
tán képessé tesz engem arra, hogy Róla be
széljek, igéje szerint éljek, példa lehessek
enyéim előtt, sőt, még szenvedhetek is az Ő
nevéért! Ez az igazi kiváltság! És nem hiány
zik már semmi, amit elhagytam, amiről le
mondtam Érte! De ehhez fel kell menni a
hegyre.
Megértő kegyelmének csúcspontja hát,
hogy megengedi Lótnak a küldött, - kishitű
sége miatt – hogy a közeli kisvárosba mene
küljön. Még nem kész rá, még kevés a bi
zalma, hite arra, hogy egyenest a hegyre men
jen.
Hányszor vagyok én is, mi is így, alkudo
zunk Istennel valami emberi kifogás miatt és Ő
türelmesen vár, értünk!

Azután néhány verssel később olvassuk,
hogy Isten – Ábrahámért – megemlékezik újra
Lótról, és csak fölviszi őt a hegyre. Sajnos
Lótnál nincs áldás már ebből. Bűnbe kevere
dik, ami már nem építő számunkra, de nagyon
tanulságos. A kegyelmi időt akkor kell kihasz
nálni, mikor Isten kínálja. Azonnal engedel
meskedni kell! Nem kevesebb a jutalom a pil
lanatnyi nehézségekért, mint az örök élet!
Ne sajnáljuk feláldozni a földi előnyöket,
barátokat, kényelmet, jólétet! Olyan jutalom
ban lesz részünk mindezért cserébe, amit em
beri értelemmel fel nem foghatunk.
Nekem ezt üzente ez a néhány bibliavers. Sze
retném, és imádkozom érte, hogy tanuljunk
belőle. Szeressük nagyon és olvassuk naponta
a Bibliát, és nyerjünk sok áldást csendessé
günkben, hogy készen álljunk arra a napra, mi
kor meg kell állnunk Isten előtt, hogy elmond
hassa nekünk:
„Jól vagyon jó és hű szolgám, hű voltál a ke
vesen, többre bízlak ezután, menj be a te
Uradnak örömébe.” (Máté 25:21.)
(eMeL)

Bölcs meglátások
A lélek minden sebére van orvosság.
Nem szükséges ismernünk a jövőt. Amire
szükségünk van, az a mai napra való erő.
A legjobb orvosok: dr. Megelégedés, dr.
Higgadtság és dr. Vidámság. Sok istenfélő
földműves olyan szerencsés, hogy ezek az urak
szolgálják ki őket.
A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat,
de ha egész lelkünket az Úr ügyének
szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk.
Isten haragja lassú léptekkel közeledik, mert az
Úr nem gyönyörködik a bűnösök halálában, és
isteni kegyelme hosszantűrő.
Aki vonakodik tavasszal feltörni a talajt, nem
takaríthatja be ősszel a termést.
Az Úr számára az övéi olyan drágák, mint az
ezüst, ezért akarja őket megtisztítani a salaktól.
Aki bölcs, örül ennek a tisztogatásnak, és nem
vonakodik tőle.
C. H. Spurgeon
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Az alábbi három bizonyságtétel 2006. január
29-én, a délutáni istentiszteleten hangzott el
gyülekezetünkben:

meg Róla. Azt hiszem, a hitünket táplálni és
szoros kapcsolatot fenntartani az Úrral főként
– de nem csak – imádkozással lehet. Ezért
gyakorlom is minden nap. (Épp csak az irá
nyítást nem bírom még átengedni.)

Bizonyságtétel

Máté Daniella

Keddenként délután 6 órakor a Nap utcai
imaházban ifjúsági istentiszteletek vannak,
melyre az ifjúsággal rendszeresen eljárunk.
Szeretjük ezeket az alkalmakat, mert sokat
énekelünk, és különböző témákban hallgatha
tunk prédikációkat. Az előző héten Merényi
Zoltán tartott „előadást” A hétköznapok győ
zelmei címmel. A történetben Josafát királyról
volt szó, akire másnap egy nagyobb háború
vár. Semmi esélye a felkészülésre, hogy össze
szedje az embereit vagy a harci eszközöket.
Így neki sem kezd, hanem hatalmas hitről tesz
tanúbizonyságot: imádkozik és böjtöl. Imádko
zik és böjtöl és nyugodt. Az ilyesmit vizsga
időszakban az esélytelenek nyugalmának hív
juk.
Amikor Viki mondta, hogy a hit lesz a
téma, és szeretné, ha mondanék valamit, két
dolog jutott eszembe:
Milyen nagy hite van Vikinek, hogy így bízik
bennem!
És a vizsgaidőszak, amin épp túl voltam.
Nem vagyok az az ujjdevigyázokrád-típus,
épp ezért először nehezemre esett elképzelni,
hogy Josafát ennyire nyugodtan várja a más
napot, a háború napját. Aztán – bár talán ez
nevetséges, de mindenképpen aránytalan ha
sonlat, - eszembe jutott, hogy ebben a vizsga
időszakban milyen nyugalommal vártam a
másnapot, a vizsga napját. És valójában nem
az esélytelenek nyugalmával.
Úgy érzem, az utóbbi időben egyre jobban bí
zom Istenben, melyhez talán az a sok imameg
hallgatás is hozzásegített, amit megtapasztal
tam. És most egyáltalán nem a vizsgákról be
szélek, hanem még korábbi történetekről. Így a
megpróbáltatásoknak már megerősödött hittel
indulhattam neki. És mennyivel könnyebb így
minden! Igyekszem ezt nem elfelejteni a hét
köznapokban sem. Véleményem szerint kön
nyebb erős hittel lenni Isten felé, amikor az
ember „bajban van”. Ennél fontosabb, hogy az
egyszerű hétköznapokban, vagy különleges
örömteli események során se feledkezzünk

Bizonyságtétel
Szeretem a vasárnap reggeleket. Szeretem
annak ellenére, hogy korán kell kelni és nem
lustálkodhatunk délig, mint azok, akik nem
járnak imaházba.
Szeretem a bibliakört. Talán nem kell
megemlítenem a legkézenfekvőbb indokot, a
gyerekeket. De azért is, mert éppen azt a kor
szakomat élem, hogy élvezem, hogy tanulha
tok. És a legnagyobb, leghasznosabb felisme
résekre itt jutok. Igyekszem gyerekszemmel
nézni a történeteket és amióta így teszek, soksok új dologra figyeltem fel. Örülök, hogy a
gyerekekkel együtt én is újra meg újra hallom
azokat a dolgokat, amikről valószínűleg Isten
úgy gondolja, hogy a leginkább szükségem
van. Hogyha Zákeusnak sikerült, akkor nekünk
is menni fog, hogy megjavuljunk. Minden va
sárnap eszünkbe juttatja egy-egy történet, hogy
Jézus az, aki segít nekünk, hogy ne cseleked
jünk bűnt, ha engedjük, hogy Ő irányítsa az
életünket. Ő segít bejutni a Mennyországba.
"Ha igazán erősen hiszünk a Mennyország
ban, úgy világíthatunk, mint a lámpa, és ak
kor Isten lát bennünket és jobban tud vi
gyázni ránk." (Rich - 8 éves)
Máté Noémi

Hiányzik
Valamit keresel rég.
Nem is tudod,
hogy mi hiányzik még,
mi is kellene teneked.
Várj, segítek:
Több hit, reménység, szeretet!
Hézser Zoltán
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Bizonyságtétel –
Szolgálat

tönkre megy. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy csak a család és senki más, hanem meg
kell találnom a megfelelő egyensúlyt, az idő
met jól beosztva a Jó Istent kérve végezzem a
rám bízott szolgálatot. Még akkor gyerekko
romban elhatároztam, hogy úgy nem akarok
tenni, mint a történetben az-az asszony.

Amikor Cservenyák Ildikó felkért erre a
szolgálatra, a kezemben lévő SzeretetSzolgálat gyülekezeti lapunkra írtam fel né
hány gondolatot, hogy mi lesz a téma, azért
hogy el ne felejtsem. Minap mikor elkezdtem
készülni, különös egybecsengést vettem észre,
miközben újra elővettem a kisújságot. Nagy
betűkkel ez áll a gyülekezeti lapon SZERE
TET-SZOLGÁLAT. Elgondolkoztam a két szó
kapcsolatáról. Szeretet, ha nincs bennem, nem
tudok szolgálni, de szolgálatot végezni is csak
szeretetből lehet. És valójában erre a témára
kaptam felkérést.

Második szolgálati terület a munkahely. –
Sokan tudják, hogy mozgássérült gyermekek
kel és felnőttekkel foglalkozom. Már kicsiny
koromban formálódott bennem, hogy olyan
pályán szeretnék dolgozni, ahol másokért te
hetek valamit. Az első verzióm az volt úgy 5
évesen, hogy „baba orvos” leszek, egészség
ügyi szakközépiskolába kerültem, betegeket
ápoltam, ami nagyon tetszett, majd a középis
kola elvégzése után újszülött osztályon helyez
kedtem el, ekkorra már az inamból elszállt a
bátorság az orvosi pályától. De történt velem
valami a csecsemők ápolása közben, elhívott
az Úr egy másik területre, a konduktori pá
lyára. Egy este éjszakára mentem dolgozni a
csecsemő osztályra. Az átadáskor egy különös
dologra lettem figyelmes, - a kiságyban egy
pici leány a kezére nehezedve változtatta a
helyét. Nyitott hátgerinccel született és a lábai
bénák voltak. A könnyeket nem bírtam ma
gamban tartani, kirohantam a kórteremből és
zokogtam. Akkor nem szánalmat éreztem, ha
nem a kérdés ott volt, hogyan lehet ezeken a
gyerekeken segíteni? Már ekkor tudtam, ne
kem máshol van a helyem. Kinyomoztam,
hogy a Pető Intézetből hozták a kicsit, állami
gondozott volt. Nem sokkal később már az is
kolapadban ültem a Pető Intézetben. Nem
akartak felvenni, arra hivatkozva, hogy 3 éve
érettségiztem, de látták elszántságomat és
megkérdezték a felvételin – mi a garancia,
hogy elvégzem az iskolát. Nem jutott más
eszembe csak annyi „erős akarat, nem ismer
akadályt”, (azóta tudom már, hogy a Jó Isten
adta a számba a gondolatot) majd hangzott a
válasz – felvettük. A későbbiekben a Jó Isten
irántam való szeretetből adott egy olyan mun
kahelyet Szigetszentmiklóson, ahol nap, mint
nap nem csak dolgozhatok, hanem szolgálha
tok a Tőle kapott képesség határtalan eszközé
vel. A Jó Isten segít meglátni, hogy mikor ki
nek milyen segítségre van szüksége. Sokszor
próbált már a sátán befolyásolni, hogy változ
tassak munkahelyet, de olyankor eszembe jut –

Mit jelent számomra a szolgálat?
Miért szolgálok?
Milyen szolgálati területeim vannak?
Kezdem az utóbbi kérdéssel. Számomra
legfontosabb szolgálati területeket emelném ki.
Első szolgálati terület a család. Példamutatóan
élni gyermekeim előtt, férjemmel egyetértés
ben, szeretetben lenni, zúgolódás nélkül meg
tenni mindent egy fárasztó munkanap után,
ami sajnos nem mindig sikerül.
Kérdés volt számomra, mennyi szolgálatot
vállaljak a család mellett, hogy ne menjen a
család rovására. A szolgálat valójában mit is
jelent az életemben? Úgy fogalmaznám meg,
hogy a napi kötelességek felett vállalt plusz
feladat, tevékenység, amit az ember a megma
radt szabad idejéből áldoz fel, és önzetlenül
végzi.
Még kisleány voltam, amikor egy igehir
detés nagyon megragadott. Ugrai Kovács Imre
bácsi mondott el egy történetet. Volt egy
asszony, aki mindig szolgált, másoknál takarí
tott, beteget látogatott, mindig-mindenhol első
volt. De sohasem volt otthon, a családját nem
várta tiszta lakással, az asztalon nem volt me
leg étel, a vasalatlan nagy rakásban állt napo
kig, a gyerekeire és férjére nem jutott idő. A
férjét ez nagyon ingerelte, hogy soha nincs ott
hon a felesége, de „bezzeg” másokra mindig
van ideje. Igen. Mit használ az olyan szolgálat,
ha a társamat botránkoztatom és a családi élet
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„hová az Isten állított bizonnyal az a te he
lyed”. Isten elhívott erre a munkára, akkor ho
gyan is futamodhatnék meg.

aki elfogadja – üdvözülhet.
Szeretem
a
Bibliámat,
olvasom,
tanulmányozom. A Jó Pásztor keresztrejtvénye
is kitűnő lehetőség arra, hogy kutassam és
elmélyedjek benne. A családomban több
idegen nyelven írt Biblia is van. Kb. 10-15
nyelvű, amit a férjem az antikváriumokban
gyűjtött össze.
Amiért tollat ragadtam, egy különös
történet, ami ritkán és kevesekkel történhet
meg.
Az első Bibliám egy Újszövetség és
Zsoltárok kiskönyv volt, ami most is megvan.
A második Bibliám egy teljes könyv, Ó- és
Újszövetséggel együtt, amit 1958. év
februárjában kaptam a kiskőrösi gyülekezet
Bibliakörétől ifjúsági szolgálataimért. Ezt a
Bibliámat még 4 évig olvastam Kiskőrösön.
Utána, mikor elkerültem otthonról, már nem
emlékeztem hová került, hiszen azóta több
újabb Bibliám lett.
Tavaly felhívott Édesanyám telefonon, és
kérte, hogy azt az első Bibliámat keressem elő,
mert Ő szeretné látni még, és egyáltalán hol
van a Biblia? Több se kellett, felidéződtek
bennem az emlékek és elindult a nagy keresés.
Megjegyzem azóta 4-szer költöztünk, hát nem
volt könnyű a dolgom. Heteken keresztül csak
a könyveket böngésztem, de mindhiába, sehol
nem találtam.
Egy idő elteltével ismét felhívott
Édesanyám telefonon és kérte, hogy menjek le
Kiskőrösre, mert egy meglepetésben lesz
részem. Igyekeztem mielőbb hazautazni, és
csodák csodája ezzel a Bibliával fogadott
engem.
A Biblián átkötött borító volt, levelei
megsárgultak, benne az én nevemmel és soksok aláhúzással, bejegyzéssel, amik az én
írásommal voltak beírva, különösen a Pál
leveleiben és a Jelenések könyvében.
Kicsordult a könnyem és magamhoz
szorítottam.
Egy ének jutott eszembe:
„ Bibliám, Bibliám nem mondok én le rólad,
Bibliám, Bibliám Téged el nem hagylak.”
A Biblia holléte és útja 48 éven keresztül
teljesen ismeretlen. Két nevet ismerünk, akiken
keresztül jutott vissza a családba. Az egyik
Nagy Lászlóné Zentai Éva, aki nekem 1957ben a kiskőrösi Nemzeti Bankban kolléganőm
volt, és az ő húga, Lasztovica Jenőné adta át a

A harmadik szolgálati terület a gyülekezet.
Nagyon szerettem szolgálni kisgyerekkorom
ban is, valami mindig fűtött belülről. A család
ban szüleimtől jó példát láttam, a szolgálatra
mindig készek voltak. A bibliaköri munkába
Dunaharasztin, Judit néni már egész fiatal ko
romban bevont, és az Ő szolgálata által sze
rettem meg a gyermekmunkát, amit kis meg
szakítással ebben a gyülekezetben folytatva is
végezhetek. A másik kedves szolgálat, amit
szívesen végzek a gyülekezetben az-az ének
kari szolgálat. Mindig szerettem énekelni, di
csérni az Urat.
Végül miért is szolgálok? Mert Istennek
tetsző életet szeretnék élni, és embertársaim
nak örömet szerezni. A bibliában így olvassuk
„jobb adni, mint kapni”. Jó megtapasztalni ezt
az érzést, és látni azt, amikor egy-egy nehéz
sorsú embernek sikerül örömet csalni az ar
cára. Végezetül kívánom a testvéreknek, hogy
legyenek mindig tettre készek a szolgálatra.
Somogyi Sándorné

Az én Bibliám
A hívő ember egyik legfőbb ismérve, hogy
van Bibliája. A saját Bibliájához ragaszkodik,
mert naponta abból kapja – ha kéri – a
mindennapi élethez az eligazítást, az
útmutatást,
tanítást,
figyelmeztetést.
Kontrollálja önmagát azzal, hogy mit is mond
az Ige arra vonatkozóan, miként élje
mindennapi életét.
- Cselekedjetek jót mindenkivel.
- Tartsátok távol magatoktól a Bűnt.
A Biblia a könyvek könyve, a legtöbb
nyelvre lefordított könyv és sorolhatnám a
jellemzőket.
Az ószövetségi népnek a Tízparancsolat
volt a törvénye. Az újszövetségi embernek a
KERESZT a jelképe, ami a megváltást
jelképezi, Jézus Krisztus halálát, ami által
ingyen kegyelemből, minden halandó ember –
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Győzedelmes élet felé

Bibliát az én húgomnak. Ők is csak annyit
tudtak róla, hogy valaki egy utcai árokparton
megtalálta, és mivel az én nevem volt benne, a
fenti asszonyokhoz került és ők továbbították a
családnak. Megállapítottam, hogy akinél
hosszabb ideig lehetett a Bibliám, sokat
olvasta. Bejegyzéseket, rövid imákat találtam
beleírva.
Csodálatosak az Istennek cselekedetei,
gondviselése.
Ez az esemény még inkább megerősített
abban, hogy Isten az övéit nem hagyja el és
gondot visel róluk minden időben. A Bibliában
egy
olyan
igekockát
találtam,
amit
gyermekkorunkban minden este olvasáskor
húztunk az asztalról, és azt a Biblia verset meg
is kellett tanulni kívülről.
Ezen a kis kockán a következő igevers áll:
Zsoltárok könyve 89. rész, 29. vers:
„ Örökké megtartom néki az én kegyelmemet,
és az én szövetségem bizonyos marad ő vele.”
Ebben a csodálatos ígéretben hiszek, és
ettől semmi és semmi nem rendíthet el.
Úgy éreztem, hogy ezt az élményemet
meg kell osztani a testvérekkel, és bíztatom a
testvéreket, hogy akinek bármilyen lelki
élménye van, írja le, ezzel is színesítsük a
Szeretet-Szolgálat lapjait.

Tudom milyennek kéne lenni:
Szolgálni, adni, szeretni, ragyogni,
Az örvendezőkkel együtt örülni,
Sírni a sírókkal, – könnyet törölni.
Mások javára élni csupán,
Menni, menni az elveszett után.
Menteni drága lelkeket,
Erősíteni a lankadt kezeket.
A holnapnak szemébe nevetni,
Bízni, bízni és szeretni.
Jézust a szívembe zárva
Adni, semmit se várva.
Példává kellene lenni,
A Mester nyomában menni,
Csak Rá figyelni, csak Őt keresni,
A bűnöst Hozzá odavezetni.
Úgy, mint Ő járt, kellene járnom,
Felfelé nézve csodákra várnom.
Aki meghalt értem, élni Annak,
Hogy meghalva önmagamnak
Egy szenvedély ejtsen rabul:
Elégni égő áldozatul.

Kovács Imréné

Tudom, ilyennek akarsz látni,
Mesterem! – Hogy tudsz Te várni,
Míg kendőzöm önző magam,
S hazug a szám, szívem, szavam.
A bűnömet tudod Te jól,
S mégis várod, míg a bimbó
Neked nyílik, Feléd hajol.

Krónikás
Alakulóban
a
Magyar
Horgászegyesület!

Baptista

Ernyedten hull le a két karom,
Fakó a mosoly az ajkamon.
Vergődve kínos tehetetlen,
Ó, Rád mutatnom lehetetlen.

Örömmel adunk hírt arról, hogy a baptista
közösségünkben évek óta jelenlevő és egyre
növekvő
érdeklődésre
való
tekintettel
szeretnénk megalakítani a Magyar Baptista
Horgászegyesületet. Az újszerű szerveződés
alakuló ülésére március 25-én, de. 10 órakor
kerül sor egyházunk központjában (1068 Bp.,
Benczúr u. 31.), melyre szeretettel várunk
minden vizeket, halakat szerető, természet
iránt elkötelezett érdeklődőt, szimpatizánst!
További információ: 06-20-886-0176.

Nem látnak meg bennem Téged! –
Szegény – Uram – így az élet.
Formálj, formálj! Formálj mássá,
Csodás égi-ragyogássá.
Ó, vegyen munkába engem a Lélek,
Hadd legyen enyém a győzelmes élet!

(Békehirnök)
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Zengd Jézus nevét!

gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek!... Csak oda küld az Úr áldást és életet
mindenkor." (Zsolt. 133:1.3b)

- BVSZ-vasárnap Pesterzsébeten

Fakanál

Február 5-én délután Jézus nevétől volt
hangos az erzsébeti imaház és környéke. Akik
a kezdés előtt egy órával érkeztek, már az ut
cán hallhatták a Jézus Krisztus nevét dicsérő
énekek hangjait, ugyanis az összevont énekkar
és a budafoki fúvószenekar kora délutántól lel
kesen készült a szolgálatra. Beérkezve az épü
letben újabb meglepetésként hatott, hogy ekkor
már alig volt ülőhely, és folyamatosan érkeztek
az autók, úgyhogy kicsinek bizonyult az ima
ház parkolója, de még a környező utcák is.
Az istentisztelet dr. Almási Mihály testvér
imájával és a Tóka Szabolcs testvér ez alka
lomra írt "Áldd meg, Isten, népedet..." című
ének megtanulásával kezdődött. A délután
alapigéjeként a jól ismert Krisztus-himnusz
(Fil. 2:5-11.) hangzott el Jézus nevének felma
gasztalásával: "...minden nyelv vallja, hogy Jé
zus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Az
igehirdetést a jelen lévő lelkipásztorok kétper
ces bizonyságtétele képezte. Isten Szentlelké
nek különös egyeztető munkáját tapasztalhatta
a gyülekezet abban, hogy a bizonyság-mozai
kokból csodálatos egész formálódott, mely
betöltötte a figyelmes hallgatókat. Az egyes
megszólalások között az énekkar, a fúvószene
kar és a gyülekezet felemelő énekekkel di
csérte az Urat. Különös színfoltja volt az ün
nepnek, amikor a közel kétszáz fős énekkar, a
fúvósok és a gyülekezet együtt énekelte a
"Zengd Jézus nevét, zengd, világ..." kezdetű
éneket.
Az egyházelnökséget Mészáros Kornél
főtitkár és dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató
testvérek képviselték. Jelen volt még Nyúl
Zoltán lelkipásztor testvér is, aki a vajdasági
gyülekezeteket képviselte, és rövid képes be
számolót tartott az ott folyó missziómunkáról.
Az aktív és nyugdíjas lelkipásztorok 18-an
voltak. Az istentiszteleten összegyűjtött ado
mánnyal a határon túli magyar gyülekezetek
munkáját támogatta az ünneplő gyülekezet.
Az istentisztelet után még a testvéri kap
csolatok ápolására is volt alkalom a tágas ima
házban. E délutánon ismét átélhette a baptisták
nagy családja Pesterzsébeten: "Ó, mily szép és

Zöldséges őzragu kenyérgombóccal

Hozzávalók: 80 dkg kockára vágott őz
apróhús; ízlés szerint só; 4 evőkanál olaj; 15
dkg kockára vágott sárgarépa; 10 dkg kockára
vágott gyökér; 5 dkg kockára vágott zeller; 1
csipet szegfűbors, vagy fehérbors; 1 szép nagy
fej vöröshagyma; 1 csomó petrezselyem
zöldje; borókabogyó
Elkészítés: A megtisztított, megmosott őzhúst a
tisztított és aprókockára vágott, olajon
lepirított hagymára téve csipet sóval
megdinszteljük. Meghintjük a borssal,
hozzáadjuk a borókabogyót és kevés víz
hozzáadásával pároljuk. Időnként pótoljuk a
vizet és kavargatjuk. Amikor már majdnem
puha, hozzáadjuk a tisztított, mosott, kockára
vágott zöldséget és az apróra vágott
petrezselyem zöldjét. Fehérbor hozzáadásával
készre pároljuk. Esetleg tehetünk bele tejszínt
is, ezzel alaposan forraljuk ki.
Kenyérgombóc

Hozzávalók: 8 szelet kenyér; só; 1 tojás; kb. 15
dkg liszt; 2 evőkanál olaj; 1 késhegynyi őrölt
fehérbors; 1 csomag zöldpetrezselyem
Elkészítés: Egy ujjnyi vastag kenyérszelet héját
körbevágjuk, és kockákat formázunk belőlük.
Serpenyőben kevés olajat melegítünk és aranysárgára pirítjuk a kenyérkockákat, miközben
hozzáadjuk a nagyon apróra vágott hagymát.
Tűzről levéve kihűtjük. Tálba tesszük, egy
tojást ütünk rá, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk
az apróra vágott petrezselyemzöldet, végül
lisztet és annyi vizet adunk hozzá, hogy sűrű
galuskatészta állagot kapjunk. Nedves kézzel
gombócot formázunk és halkan gyöngyöző
vízben kb. 20 perc alatt készrefőzzük.
Lecsepegtetjük és forrón tálaljuk az őzraguhoz.
Kakukkfüves makréla

Hozzávalók: 4 konyhakész makréla (egyenként
kb. 30 dkg-os); 2 evőkanál olaj; 1 citrom
reszelt héja; 1 kiskanálnyi finomra aprított
kakukkfű; 2 kiskanál só
Elkészítés: A halat megmossuk, leszárogatjuk.
Az olajat a reszelt citromhéjjal, a kakukkfűvel
és a sóval összekeverjük. A makrélát ezzel
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kívül-belül megkenjük, és letakarva 20 percig
pihentetjük. Utána grillrácsra fektetjük és
közepesen izzó parázs fölött oldalanként 7-7
percig
sütjük.
Hasonlóan
készíthetjük
pisztrángból, vagy kisebb süllőből is.
Vidám

Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
A kutatók az őshazában megtaláltak az
ősmagyarok hátrahagyott részeit.
A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy
ugyanazért a bűnért nem lehet kétszer megölni.

percek

Egyiptom őslakói a múmiák.

A fényképészetbe betér egy matektanár:
- Szeretnék erről a filmről képeket csináltatni.
- 9x13?
- 117. Miért?

Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
Rejtvény

Mórickától kérdezik a suliban, hogy tud-e
mondani egy igazi hőst, és ha jót mond, akkor
kap egy szelet csokit. Mire Móricka:
- Hunyadi László.
Megkapja a csokit, visszamegy a helyére és
kivesz a padjából egy képet:
- Bocsi, Batman, de kellett az a csoki...
Részletek
gyerekdolgozatokból
helyesírással és fogalmazással:

3 ember bemegy egy motelba.
A recepciós monda, hogy 30 dollár egy szoba,
így mindegyik fizetett 10 dollárt és elment a
szobába.
Kicsit később a recepciós rájött, hogy a szoba
csak 25 dollár, ezért elküldte a hordárt a 3
férfihoz az 5 dollárral.
Útközben a hordár nem tudta kitalálni,
hogyan ossza el egyenlően az 5 dollárt a 3
férfi közt, így mindegyiknek adott egyet és
kettőt pedig megtartott.
Eszerint a három férfi 9 dollárt fizetett, ami 27et tesz ki. Ha ehhez hozzáadjuk a hordár által
megtartott 2-t, az összesen 29 dollár.
Hol van az egy dollár?

eredeti

Hogyan keletkeznek a barlangok?
A víznyelő elnyeli a vizet, és ami lerakódik, a
víz kap okszigént és lepetyeg, és pár évenként
növekszik és így keletkezik a mészkő barlang.
Írj magyarországi halakat!
Potty, pngy, jégér, szálszalóka, légy, gólya.

Állandó alkalmaink

Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől?
Energiát.

Kedd:
Csütörtök:

19,00
18,30
19,30
Péntek:
18,00
Vasárnap: 9,00
9,00
10,00
16,00
17,00
18,30

Az oroszlán jellemzése.
- hangja: vastag, kitörő
- látása: gonosz
A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok
járnak.
A fecske egy költöző madár olyan, mint a
gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elől
maga a császár is csak álruhában tudott
menekülni.

Imaházcím:
Lelkipásztor:

Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy
lakosai máshol laknak.

Ifjúsági óra
Bibliaóra
Énekóra
Tini Ifi
MKBK, Imaóra
Gyermek Bibliakör
Istentisztelet
Törekvők órája
Istentisztelet
Énekóra

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok
Dr. Almási Mihály
Pesterzsébet, Ferenc u.3.
Telefon: 283-14-13

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
lapja
Felelős szerkesztő:

A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst
feldolgozzak.

dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel, Máté Daniella, Máté
Lukács
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban

Eötvös József többek között Budán született.
A XVIII. századi főurak palotakertjei tele
voltak szépen nyírt szökőkutakkal.
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