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Menekülsz Isten elől?
„El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba
meneküljön…” (Jónás 1:3.)

Ninive körülbelül 550 mérföldnyire keletre volt Jónástól. Tarsís 2500 mérföldnyire nyugatra. Ahelyett, hogy 550 mérföldet
ment volna Isten akarata szerint, Jónás úgy
döntött, hogy inkább 2500-at megy az ellenkező irányba. Tettél valaha ilyet? Isten
azt mondja: „Menj ide!”, de te inkább oda
mégy. A rossz hír az, hogy ilyenkor nem
csupán 2500 mérföldet kell megtenned
visszafelé, de azt az 550-et is, amerre először küldött Isten. Sőt, bármikor futsz is Isten elől, mindig meg kell fizetned az árát.
„…talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra
szállt…” (Jónás 1:3). Ha Ninivébe mégy,
abban az a jó, hogy Isten állja a költségeket. Ha Tarsísba mégy, neked kell fizetned
a számlát. Nagyon sokan hatalmas árat fizetünk a tarsísi utakért, miközben, ha Isten
útját választjuk, ő állja a számlát.
Figyelj meg még valamit: ha nem engedelmeskedsz Istennek, azzal nem csupán magadat
zavarod össze, hanem a körülötted lévők életét
is. Azok a szegény tengerészek nem kértek Jónás problémáiból, mégis megkapták. Te is öszszezavarod mások életét a lázadásod miatt?
Gondold végig: ha a szél, a tenger és a cet is
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Istennek tartozott engedelmességgel, mik voltak Jónás menekülési esélyei? Jónás nem fordult vissza, amíg el nem nyelte a tenger és a
cet, és sokan közülünk nem kezdik el a helyes
dolgot tenni, amíg minket is el nem borítanak a
dolgok; amíg Isten nem hagyja a körülményeket olyan rosszra fordulni, hogy Hozzá fussunk, ahelyett, hogy Előle futnánk, mert már
nem maradt más lehetőségünk.
„Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz…”
(Jónás 3:1)
Jónás komolyan imádkozott a cet gyomrában; megbánta előítéleteit, és megtanulta szeretni azokat az embereket, akiket korábban
megvetett. Ott dőlt el, hogy hajlandó olyan
dolgokat prédikálni az embereknek, amiket
azok nem szeretnek hallani. Figyelj meg még
valamit: Isten nem lépett közbe, amíg Jónás
meg nem tért. A legtöbben azt szeretnénk, ha
Isten mozdulna, mielőtt még mi mozdulunk.
Nem, Jónás cselekedett, és aztán erre Isten válaszolt; parancsot adott a cetnek, és az kiköpte
Jónást a szárazföldre, ahol a szökevény próféta
útbaigazítást kért Ninive felé. Néha a lázadó
lelkületünk miatt nem hozzuk helyre a kapcsolatunkat, hanem átlépünk a következő házasságba. Néha a lázadó lelkületünk miatt nem
hozzunk rendbe a dolgainkat, amíg ötvenévesek nem leszünk. Néha a lázadó lelkületünk
miatt sokáig tart leküzdeni szenvedélyeinket,
függőségeinket, pedig sokkal hamarabb is
megbirkózhattunk volna velük. Jónáshoz hasonlóan el kell jutnunk a mélységekig. De bármibe is kerül, Isten el fogja végezni. Elmehetsz
Ninivébe magadtól, vagy Isten visz el oda.

De könnyebb, ha elsőre engedelmeskedsz.
Jónás története bizonyítja, hogy az Úr a második lehetőségek Istene. „Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz…” (Jónás 3:1). Jó hír:
bár menekültél Isten elől, az életed hajótörést
szenvedett, és úgy érzed, mindjárt megfulladsz, Isten megszabadít és helyreállít, ha hozzá fordulsz. Második lehetőséget ad a házasságodban, a szolgálatodban vagy a hivatásodban.
De van egy feltétel: Isten nem fogja meggondolni magát, és nem fog alkalmazkodni ahhoz,
amit te akarsz, tehát neked kell megváltoztatni
a gondolkodásmódod és viselkedésed, és azt
tenned, amit Ő mond.
(MAI IGE)

Karácsonyi ajándék
Manapság a karácsonyi ajándékozást a családok nagy részében a nagyfokú, sokszor erőt
meghaladó költekezés jellemzi. Nagyon kevés
családra jellemző, hogy saját készítésű, sokszor egyszerű meglepetéseket készítenek egymásnak. Nem tudom, hogy ezen sorok olvasói
közül hányan kaptak személyre szóló ajándékot. Ha nem is saját kezűleg készítettet, de
olyat, amit más nem kaphatott, nem kapott.
A mi családunk tagjai is igyekeznek kitenni
magukért az ajándék tekintetében. Igaz, gyermekeink és szüleink mindig kitalálnak valamit,
ami csak nekünk szól. Mégis ezen a karácsonyon olyan ajándékot kaptam, amit úgy érzem
nem érdemeltem meg. Ez egy könyvjelző volt,
rajta Simon András írása, mely a következő:
„Semmi sem mond többet rólad, mint amikor
mellém állsz a bajban és segítesz elhordozni
életem terheit. Ezer együttérző szó sem ér anynyit, mint erős kezed, melyre támaszkodhatom.
Köszönöm, hogy Isten rám mosolyog a szeretetedben.”
Több, mint 30 évi házasság után úgy gondolom, nagy dolog ilyen idézetet kapni bárkinek is élete Párjától! Mindig is hálás voltam
Feleségemért az Úrnak. Most ez a hála – ha lehet – még erősebb bennem.
Nagyon szeretném, ha a leírtak igazak lennének életemre. Kívánom Társamnak, a másik
Felemnek, hogy így legyen!
(Máté Dániel)

Dicsőség Néked,
Istenem!
„Áldjad én lelkem az Urat!”
„Magasztallak téged Istenem!”
Igen nehéz próba érte családunkat. Kis unokánk, Anita, hallássérült. Novemberben váratlanul elromlott a hangerősítő szerkezete, amely
a koponyájába van beültetve. Enélkül nem tudja használni hallókészülékét. A két műszer
csak együtt működik.
Nagyon megijedtünk. Úrrá lett rajtunk a
kétségbeesés. Mi lesz most? A menyem zokogva mondta a telefonba a rossz hírt. Csak annyit
tudtam válaszolni: Ne félj, bízzatok!
Amikor letettem a telefont, térdre borultam
az Úr előtt. Sírva könyörögtem, hogy segítsen
unokámon. Hiszen a Zsoltárok könyvében
megígérte, hogy segít: „Hívj segítségül engem
a nyomorúság idején, én megsegítlek téged és
te dicsőítesz engem.” (Zsolt.50:15.)
A második gondolatom az volt, hogy segítséget kérek lelkipásztorunktól és az imádkozó
gyülekezettől. Sírva panaszoltam el bánatunkat
Almási testvérnek és kértem az imatámogatást.
Nagy gondnak mutatkozott, hogy Magyarországon nem kapható a szükséges készülék,
csak Ausztriában lehet beszerezni. Hála legyen
az Úrnak, hogy pár hét múlva megérkezett a
készülék. Sok vizsgálat és készülődés után december 15-én megtörtént a műtét. A professzor
úr szerint a műtét sikerült és szépen gyógyul a
szertett kisgyermek.
Január 20-án megkapta hallókészülékét, és
ezzel a szerkezettel újra hall. Újra különösebb
probléma nélkül tud kommunikálni környezetével.
Nagyon sok álmatlan éjszakánk volt, szüntelenül imádkoztunk. Hála legyen az Úrnak,
hogy ismét megsegített! Jó tudni, hogy imameghallgató Istenünk van!
(Tóth Józsefné)

A szeretet hiteljegye
Minél jobban szeretsz valakit, annál
több lemondásra vagy képes érte,
s minél több áldozatot hozol önként valakiért,
annál értékesebbé válik számodra.
Ne csinálj magadnak hiúsági kérdést abból,
hogy vajon hányan hoznának érted
komoly áldozatot a baráti körödből.
Inkább magadat készítsd elő gondolatban arra,
hogy mindig képes légy áldozatot hozni
azokért, akiket szeretsz,
s azokért is, akiket kevésbé,
vagy talán egyáltalán nem szeretsz,
de akik
Krisztusban mégis testvéreid és felebarátaid.
(Simon András)

A Baptista Világszövetség
vasárnapjára
A baptisták nagy és kifejezetten színes családjához tartozunk mi, magyarországi baptisták. Az egész földön minden kontinensen élnek
hittestvéreink. Bár kevés más kultúrájú baptista szövetséget ismerünk, mégis testvérei lehetünk egymásnak. Eddigi életem során több
kontinensre és több országba eljuthattam,
ilyenkor ha alkalom nyílt rá, elmentem a helyi
baptista gyülekezet istentiszteletére. Mindegyik más és más volt, ám mégis egy ismerős
ének, a testvérek szívélyes és kedves invitálása, az igehirdetés biblikussága megragadott,
és otthon érezhettem magam Jeruzsálemben
éppúgy, mint Kirkintillockban.
Ma az egész világon baptisták milliói adnak
hálát közösségünkért az Úrral és egymással. A
baptisták egy közösség, és ez nagyon jó. Persze tudom, hogy sok ezer szövetségbe tömörülünk világviszonylatban, hogy számos kulturális és hitbeli különbség van köztünk. De mégis egyek vagyunk.
Itthon is érzékelhetjük a sokszínűséget. Elvitatkozgathatnánk napestig arról, hogy melyik
az igazi baptista gyülekezet, és ki az igazi baptista. Szerintem az, aki nem vitatkozik, hanem
éli a bibliai alapok segítségével az élő hitűek

életét.
Nekem fontos, hogy a baptista gyülekezet
Istent tisztelő közösség legyen. Ami nyilvánuljon meg abban is, hogy az istentisztelet középpontjában Jézus Krisztus álljon mint Megváltó! Az igehirdető akár lelkész, akár presbiter, akár elöljáró vagy hajlott hátú egyszerű
idős néni, hittel és Szentlélekkel teljesen prédikáljon az Igéről! De nem tartom fontosnak,
hogy az Áhítat szerint halad vagy a gyülekezet
szüksége szerint... Nem tartom fontosnak,
hogy díszmagyarban vagy egyszerű és tiszta
ruhában szól, mert nem a külsőségben hiszek,
nem a formákban. De fontos a biblikusság, a
szolgáló alázata, az egyszerűség és a közérthetőség. Fontos, hogy ne másolt igehirdetés
szólaljon meg (bárkitől is származzon az), hanem Lélektől ihletett és hiteles.
Láttam és látok újításokat, különböző hagyományokat és szokásokat. Ezeket, ha indokolt, okkal teszik, és a gyülekezet nagytöbbsége élvezettel elfogadja, ám tegyék, de ne
erőltessük rá mindenkire és mindenütt! (Mikor
kezdődik egy istentisztelet, vasárnap egy vagy
két alkalom van, van-e kórus vagy dicsőítő
csoport, hogy nevezik az imaórát, házicsoport
van vagy bibliaóra, plántálnak belföldön vagy
külföldön, pohárból isznak úrvacsorakor vagy
kehelyből, van-e szószék és úrasztala vagy egy
családi ház nappalijában jönnek össze.)
A baptista gyülekezetben szolgálók lelkülete
az elsődleges. Kívánnám, hogy csak újjászületett testvérek szolgálnának kicsik és nagyok
előtt egyaránt. Kívánnám, hogy önjelöltek helyett Isten jelöltjei végeznének szolgálatot. Kívánnám, hogy sok és élő, rövid és tartalmas bizonyságtétel hangozna el, és szeretném, ha lenne folytatása az írott irodalom átélt elmondásának. Kívánnám, hogy pantomim és csoportjelenet, ének és zenei szolgálat mind-mind
helyet és időt kapna közösségünkben. Bárcsak
megvalósulhatna, hogy a testvérek egymást
különbnek tartanák önmaguknál, és soha senki
nem hiú dicsőségvágytól űzve szolgálna, hanem szolgai alázattal. Fájó hallani, ha csupán
az ember szólal meg...
A baptista gyülekezet az emberi kapcsolatok
helyszíne is. Olyan, mint egy nagy család.
Mint egy nagy hívő család... A családban pedig több generáció él együtt, különböző érdeklődésűek, más és más tapasztalattal és hittel.

Ám mégis szeretik egymást. A jó baptista gyülekezetre is ez a jellemző, mármint hogy különbözőségeik ellenére szeretik egymást az oda
járók. Ezért nem kérdés számukra, hogy érdemes-e hívni a gyülekezetbe barátokat, ismerősöket. A jó baptista gyülekezet otthonos,
ahol örülnek az új arcoknak. A jó baptista gyülekezetben nem szokás káromló, vitatkozó
hangnemben beszélni, de szokás és gyakorlat
imádkozni. Sokat imádkozni magáért a gyülekezetért, a szolgálókért a frissen megtértekért
éppúgy, mint a régi tagokért, a családokért, a
betegekért, a misszióért, az anyagiakért, a
gyermekekért és a fiatalokért...
A baptista gyülekezetben élő családok még
ma is több gyermeket vállalnak, mint a nagy
magyar átlag. Ez nagyon jó! A gyülekezet tolerálja, hogy a kicsik még kicsik minden szempontból. Ne kinézzük a kicsiket, hanem nézzük
el, ha még mások, mint egy érett felnőtt!
A baptista gyülekezet lehet jó gyülekezet, vonzó, de mégsem tökéletes... Vannak pillanatnyi
nehézségek, harcok a hitért és tisztaságért, emberi mulasztások és ballépések, még lelkész is
követhet el bűnt, még avatott vezető is hibázhat. De van helye a megtérésnek, az intésnek
és a helyreállásnak, valamint a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak.
Nekem otthont jelent a gyülekezet. Egyszerűen szeretek oda járni, testvérekkel és az Úrral találkozni. Míg Isten éltet és ad erőt, szeretném építeni a közösséget mindenkivel, mert
a baptista gyülekezet vándor és ugyanakkor
építő közössége Urának, Krisztusnak!
( ATHA )

Mi a tized?
Matematikailag ez tizedrésze a jövedelmünknek. ,, bármit adsz nekem, a tizedét neked
adom " (1Móz 28:22). Bibliailag ez törvény:
„Add meg a tizedet vetésed minden terméséből" (5Móz 14:22). Erkölcsileg ez tartozás:
„ Mivel akarunk becsapni? — A tizeddel és a
felajánlásokkal!" (Mal 3:8) Gazdaságilag ez
beruházás: „hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben" (Mt 6:20). „Adjatok, és
adatik nektek" (Lk 6:38). Lelkileg ez áldás:
„Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok" (Mai
3:10).

Ébredj fel, aki alszol!
"A szárdiszi gyülekezet angyalának írd
meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és
a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy
az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.
Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik
halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt!
Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és
hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát
nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem
tudod, melyik órában jövök el hozzád." (Jel.
3:1-3.)
Mint a gyülekezet "angyala" (pásztora) már
hosszú ideje aggódok gyülekezetünk állapota
miatt. Úgy érzem, valami nincs rendben. Külsőleg minden a megszokott mederben folyik:
istentisztelet, imaóra, bibliaóra, ifjúsági stb. De
nincs már az az öröm, az a buzgóság, az a szolgálatkészség, mint valamikor régen volt. Hiányzik a testvéri szeretet egymás közt, és hiányzik az elveszett bűnösök iránti mentő szeretet. A gyülekezeti tagok eljönnek ugyan az alkalmakra, de mintha csak kötelességből töltenék el idejüket az imaházban. Hiába buzdítom
őket bármilyen szolgálatra, nincs idejük, nincs
kedvük, nem éreznek indíttatást.
Nem szükséges nagy kutatást folytatnom,
már régóta őrködöm a gyülekezet felett, tudom
az okát: a negyvenéves ideológiai befolyás
utóhatása, a pénz és a karrier utáni hajsza, némelyiknél pedig a puszta megélhetésért folytatott harc. Aztán persze itt vannak a modern társadalom kísértései: a tévé, a szórakozás, a világi barátok stb.
Mit tegyek? Ilyen ez a mai idő, nem lehet itt
tenni semmit. Örülök, hogy egyáltalán még valamennyire tartjuk a létszámot. Igaz, hogy a
szomszéd falvainkban már bezártuk az imaházakat, úgysem jött már senki, hiába fűtöttük a
termet.
Vannak idők, amikor legszívesebben feladnám a küzdelmet, de aztán viszszaemlékszem
arra, hogy valamikor más volt. Hátha a gyülekezet Ura, "akinél az Isten hét lelke és a hét
csillag van", még a mi időnkben, a mi gyülekezetünkben is képes új tüzet gyújtani.

Hallottam arról, hogy a világ más táján ma
is vannak ébredések, tömeges megtérések, élő
és fejlődő gyülekezetek, úgy mint az apostolok
idejében. Ott van testvéri szeretet, buzgóság,
misszióra való készség, örömteli élet.
Hogy lehet ez? Náluk van élet, nálunk
nincs? Hát én nem fáradoztam eleget? Sokszor
erőmet és egészségemet nem kímélve bevetettem magam a munkába, nagy áldozatot vállaltam, mégis hiába volt minden.
Azt mondják, hogy azok a gyülekezetek valami új módszereket alkalmaznak. De ki garantálja nekem, hogy azok a módszerek alkalmasak itt a mi helyzetünkben is? Vagy talán mégis meg kellene tanulnom, át kell vennem azokat, hátha nálunk is megváltozik a gyülekezet
lelkiállapota?
Levél érkezett a gyülekezet Urától. Vajon
mit ír? Megdicsér jó munkámért, vagy talán
közli velem a legújabb és legjobb módszert?
Hát ez nem igaz, ilyet nem írhat nekem: "az a
neved, hogy élsz, pedig halott vagy"! Ezt azért
nem vártam volna, én, aki évek óta hűségesen
szolgálok az Úrnak, énrám azt mondja, halott
vagyok? Inkább azokra illik ez a megjegyzés,
akik csak eljönnek az imaházba, unottan vagy
kritizálva végighallgatják a prédikációt, aztán
hazamennek, élik világukat, amíg én egyedül
húzom az igát ebben a gyülekezetben.
Félreteszem ezt a levelet, nem nekem szól.
Ez csak tévedés vagy félreértés lehet. Újra előveszem, gondosam átolvasom. A cím: "A gyülekezet angyalának". Hát ez tulajdonképpen én
vagyok. Egyes szám, első személyben van írva. Tehát nincs kétség: Nekem szól!
Én vagyok az, akit mindenki komoly hívő embernek, jó lelkipásztornak tart. De a "csendes
időm", az Úrral való közösségem már csak a
prédikációkra való felkészülésre korlátozódott.
Én vagyok az, aki nagy tevékenységet fejtek
ki, de szívemben nincs már az első szeretet tüze. Hívő aktivitásom saját erőmből, saját elképzeléseim alapján történt. Ezért mondja az
Úr: "nem találtam cselekedeteidet teljesnek az
én Istenem előtt."
Nem kereshetem a hibát másoknál. Nem
várhatom, hogy a gyülekezet változzon meg.
Nekem kell előbb felébrednem, nekem kell
megújítanom az Úrral való kapcsolatomat ahhoz, hogy új élet keletkezzen gyülekezetünkben. Nekem kell szorosabb kapcsolatban élnem az Úrral, ahhoz, hogy mások számára

vonzó legyen a hívő élet.
"Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik
halófélben vannak!"
Első pillanatra csak kemény ítéletet láttam
ebben az üzenetben, de most látom, hogy csodálatos kegyelmi ajánlatot tartalmaz. Az Úr
még nem mondott le rólam, nem mozdított el
helyemről. Kegyelemből új kezdés lehetőségét
kínálja. S egyben új feladatot bízott rám: "erősítsd meg a többieket!"
Térj meg! Ez nem csak a világban, Istentől
távol élő, nagy bűnösöknek, s nemcsak a közösségből kiszakadt, elvilágiasodott hívőknek
szól. Hanem elsősorban nekem, a gyülekezet
angyalának, pásztorának.
Térj meg! A kegyelem jelszava ez. Nem
kell a halál állapotában maradnom, mert Jézus
Krisztus új életre hív. Nincs olyan megfásult
hívő, nincs olyan élettelen gyülekezet, akit az
Úr ne tudna új életre támasztani.
A megújulás kulcsszava: Térj meg! - egyéni
életünkben, és gyülekezeti életünkben. Ez az
egyetlen "módszer", amivel építhetjük gyülekezeteinket a mai időben is. Pál apostol röviden így fogalmazta:
"Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és
felragyog neked a Krisztus!" (Ef.5:14.)
(Macher János – BH)

A korrupcióról
Társadalomkutatók mondják, hogy hazánkban a korrupció ma már a közgondolkodást is
erősen befolyásolja. Valóságos életfilozófia
épül a korrupció erénnyé változtatott elemeire.
A szülők ma már nem merik megtanítani gyermekeiket a becsületre, tisztességre, igazmondásra, segítőkészségre, mert tudják, hogy ezáltal szegénységre kárhoztatják őket. Hiszen a
mai világban ezekkel az erényekkel minden
esélyed megvan, hogy a jövedelmed összege
egész életedben a minimálbér körül maradjon.
A fiatal generáció inkább arra kap biztatást
szülőtől, rokontól, hogy igyekezzen erőszakosan és rafináltan boldogulni, és higgye

el azt, hogy az ő érdekei mindennél és mindenkinél fontosabbak. Ez a gondolkodás meghatározza a házasságokat, a munkamorált, a barátságokat.
Az emberek többsége ma már osztja azt a
véleményt, hogy nem is lehet korrupció nélkül
élni. Sőt vallásos körökben is hangot kap ez a
felfogás. Egyre több kegyes vallja azt, hogy: a
Jó Isten megért minket, amikor néha muszáj
füllenteni, ügyeskedni, lefizetni, megalkudni.
Isten tudja azt, hogy mi gyarló por és hamu vagyunk, és ő kegyelmes és elnéző. Elvégre
nincs tökéletes ember, és ezek a dolgok a mai
világban sajnos elkerülhetetlenek. Akik ma ezt
vallják, azok hasonlókat mondogattak régebben is, amikor a Párt tönkre akarta tenni a keresztyéneket. Akkoriban a hitvallásuk így
hangzott: Meg van írva, hogy engedelmeskedni kell a felsőbb hatalmasságoknak. Ha tehát
azt mondják nekünk, hogy nem szabad téríteni
embereket az Istenhez, nem szabad iskolában
és munkahelyen Istenről beszélni, és nem szabad templomba járni, akkor nekünk szót kell
fogadni. Most olyan időket élünk, amikor
kénytelenek vagyunk letagadni és elhallgatni.
De ha Jézus megbocsátotta Péter tagadását, bizonyára a miénket is megbocsátja. A múlt
rendszerből átléptünk az új rendszerbe egy
nagy csomag gyávasággal és hazugsággal.
Akkor a sátán a megfélemlítéssel támadott,
és mi megijedtünk. Ma már a meggazdagodás
kiskapuin próbál becsalogatni minket, és mi
nem ijedünk meg és nem félünk az Istentől.
Régebben azt mondta nekünk: Ha akarsz boldogulni, kerüld el Isten házát, meg ne tudják,
hogy te odatartozol! Ma ugyanaz a hang azt
mondja: Ha boldogulni akarsz, légy ügyes! Vezess félre különböző hivatalokat, csapd be az
ügyfeleidet, írj hamis számlákat, fizesd le az
ellenőrt, netán a lelkészt is...
Pár évtizeddel ezelőtt keresztyénnek lenni
azt jelentette, hogy inkább kirúgnak az állásodból, de akkor sem leszel besúgó. Inkább megvallod hitedet és megmaradsz szegénysorban,
minthogy gyávaságra építsd a karrieredet. És
még sorolhatnám...
Mit jelent ma keresztyénnek lenni? Hazudhatnál, hogy előnyökhöz juss, de nem teszed.
Megtehetnéd, hogy hamis számlákkal jogtalan
összegeket igényelj vissza, de nem teszed.
Megtehetnéd, hogy ügyeidet kenőpénzzel oldd
meg, de nem teszed. Megtehetnéd, hogy meg-

csald a társad, de nem teszed. Inkább veszítesz
pénzt, ügyfeleket, barátokat, nagyszerű lehetőségeket, inkább leszel szegényebb, de lelkiismeretedben teljesen szabad.
Mi ébredésre várunk. Szerte az országban az
evangéliumi keresztyének ébredésről beszélnek. Én is várom nagyon. De rájöttem arra,
hogy az ébredésre készülni kell. Talán éppen
úgy, hogy magadba szállsz, és azt mondod: Túl
drágán fizetett Isten értem ahhoz, hogy én még
tovább folytassam szánalmas üzelmeimet. Elég
volt!
"Elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében
a pogányok akaratát cselekedtük..." (1.Pt.4:3.)
Vagy talán még nem volt elég?

Példázat
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba.
Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg
és a kutat úgyis ideje betemetni, nem éri meg
kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott
és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A szamár
megértette, mi történik és először rémisztően
üvöltött. Aztán, mindenki csodálkozására,
megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden
lapátnyi föld után a szamár valami csodálatosat
csinál. Lerázza magáról a földet és egy-egy lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és
szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, az lerázta magáról és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a
szamár átlépett a kút peremén és boldogan elsétált!
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád
lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. Minden
probléma csak lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel,
nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet
feljebb!
(Internet)

Beszélgetés
Mboh Eale - val
Olyan jó dicsőítéskor végignézni a gyülekezeten. Sok mosolygós arc, ragyogó szemek,
kezek – lábak ütemre mozognak, van, aki örömében ugrál. A hátsó sorokban feltűnik egy
kakaószínű átszellemült arc. Sosem látod ugrálni, hangoskodni. Inkább csendesen visszahúzódik. De ha hozzá fordulsz: felragyog mosolya, kivillant csodálatos fogsora, törve a magyart próbál minél pontosabban felelni a kérdezőnek. Ő Mboh Ekale, nekünk: Bobby.
Az I. CEKA Kupa Pesterzsébeti Focigálán
beszélgettem vele, a gyülekezetek közötti teremfoci verseny után. Szerényen csak mosolyog, minek ez? Aztán szép lassan, mint amikor egy értékes kép elől elhúzzák a függönyt,
pár percre bepillanthatunk életébe.
Kamerunban született keresztény családban,
ahol 8 testvére közül ő a legkisebb. Hazájában
a Természettudományi Egyetemen tanult matematikát és fizikát. Csodálkozásomat látva felnevet. Majd felhő suhan át az arcán, amikor
folytatja. Hamarosan meghaltak a szülei, és
nem volt, aki támogassa tanulmányait, ezért
körülnézett a konzulátusokon, így akadt rá egy
magyarországi ösztöndíjra.
Már egy fél éve tanult magyarul, amikor
1998-ban a kormány megszüntette az ösztöndíját. Újabb felhő. Noszogatásra, hogy mihez
kezdtél ezután, már nevetve mondja: Hát fociztam. Hm? Első osztályban, a Csepelben, az Újpestben, meg ilyesmi…. Természetesen –
mondja - havi ötszázezerért. Mivel se háza, lakása, se kocsija, kérdőn nézek rá, mit is csinált
ennyi pénzzel? Hazaküldtem a testvéreimnek.
És csak néz rám. Hát nem magától értetődik?
Aztán fájt a lábam, és vége lett a focinak. Három éve. Pont. Mihez kezdhet Budapesten
egyedül egy külföldi diák, egy volt focista, aki
magyarul sem tud jól? Hát, diákmunkák… És
azóta is diákmunkák, amelyből albérletet fizetni, megélni, öltözködni, barátokat szerezni,
ÉLNI – nehéz. Nagyon nehéz és keserűen felnevet. Feleség – az jó, barátnő az nem. Nem
Istentől van. És messze néz. Aztán rögtön felderül az arca és mosolyog: Isten jó! Isten gondoskodik gyerekéről! Már 9 éve jár az International Baptist Church-be minden vasárnap dél-

előtt. Három éve ismerte meg a dicsőítő csoport vezetőnk édesapját, aki jó ember. Jó ember. Ő segített nekem. Megismertem Jézus
Krisztust – mondja. Ő jó. Nagyon jó – hajtogatja. Igen, igen - nevet megint És néz rám. Én
meg gazellákat látok szökellni a szavannák
hullámzó füvében, és vidám, táncoló kakaószínű embereket énekelni, Istent dicsőíteni.
(Schreiner Krisztina – POGY)

Szüntelenül megemlékezik rólunk
"Gondol ránk az Úr, meg fog áldani"
(Zsolt.115:12.)
A mondat első részének igazsáságát én megpecsételhetem. És te? Az Úr valóban gondolt
ránk, gondoskodott rólunk, megvigasztalt,
megszabadított és vezetett. Gondviselése minden lépésünkben törődött velünk, még a legkisebb ügyünk sem volt jelentéktelen a számára.
Egész életünk során gondolt ránk, szünet nélkül. Voltak persze alkalmak, amikor különösképpen megtapasztaltuk gondoskodását, és
ezekre különösen nagy hálával gondolunk viszsza. Igen, valóban "gondol ránk az Úr".
A mondat második része értelemszerű következménye az elsőnek. Mivel Isten nem változik, a múlthoz hasonlóan a jövőben is mindig
gondol ránk. És ha Ő gondol ránk, abból áldás
származik. De itt nemcsak ésszerű következtetéssel, hanem ihletett kijelentéssel van dolgunk: Isten Szent Szellemének ereje is kijelentette ezt nekünk. "Meg fog állni" (Csel.3:26.).
Ez nagy és kifürkészhetetlen dolgokat jelent.
Mivel ez az ígéret nincs időhöz kötve: a végtelenbe nyúlik. Megáld minket a maga isteni
módján, öröktől fogva mindörökké. Ezért
mondjunk Istennek együtt hálát: "Áldjad, lelkem, az Urat!" (Zsolt.103:1.).
(Spurgeon)

I l l u s z t r á c i ó k

F a k a n á l
Fenek (máltai nyúl)
Hozzávalók (4-6 személyre): 1 nyúl; 3-4 evőkanál
olívaolaj; só; frissen őrölt bors; 1 fej hagyma; 1
egész fej fokhagyma; 1/2 üveg száraz vörösbor; 1
babérlevél; 1 ágacska rozmaring; 1ágacska kakukkfű; 1 teáskanál sűrített paradicsom
Elkészítése:A nyulat vágjuk 8 darabba, sózzuk és
borsozzuk. A darabokat forró olajon hirtelen süssük át minden oldalról. Vegyük ki a serpenyőből,
és tegyük félre. A hagymát hámozzuk meg, és kockázzuk fel, a fokhagymát szedjük gerezdekre, de
ne hámozzuk meg. Mindkettőt pirítsuk meg a serpenyőben. Öntsük fel a borral, tegyük hozzá a rozmaringot, a kakukkfüvet és a babérlevelet, majd a
paradicsomot is, és 10 percig főzzük. Tegyük bele
vissza a nyulat, és lefedve 50 percig főzzük.
180°C-os sütőben is süthetjük. A máltaiak sült burgonyát esznek hozzá, de kenyérrel vagy rizzsel is
kitűnő.
Vitaminsaláta
Hozzávalók: 30 dkg savanyú káposzta; 1 nagy szál
sárgarépa; fél kígyóuborka; 1 jonatán alma; 3 dkg
mazsola; 2 evőkanál tökmagolaj; 1 csokor metélőhagyma Elkészítése: A megtisztított sárgarépát durvára reszeljük. A kígyóuborkát és az almát héjastól
lereszeljük. A mazsolát meleg vízbe áztatjuk. A savanyú káposztát összekeverjük a nyers zöldségekkel és almával, a lecsöpögtetett mazsolával. Összekeverjük a tökmagolajjal. 20 percig állni hagyjuk.
Frissen vágott metélőhagymával meghintve kínáljuk. Magvas rozszsemlével fogyasztjuk.
V i d á m p e r c e k
- Asszonyom, a vasúti jegye nem érvényes a
gyorsra! – szól a kalauz.
- Akkor legyen szíves szólni a mozdonyvezetőnek,
hogy hajtson lassabban!
- Jean, lefestette a kerítést csíkosra?
- Nem, uram, nem kaptam csíkos festéket.
- És milyen domain nevet szeretne?
- Mittu domain!
A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát:
- Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom,
te fázol, ő fázik.
Móricka felel:
- Hideg időben.
- Mi a különbség egy kisebb hajó és egy pici cica
között?
- Az egyik torpedóromboló, a másik törpedoromboló.

John Wesley egyszer prédikációt tartott, amelynek
három fontos pontja volt: (1) “Szerezd meg mindazt, amit tudsz.” Erre az egyik pénzsóvár hallgatója felkiáltott: “Ámen!” (2) “Tartsd meg mindazt,
amit tudsz.” A férfi ismét így szólt: “Ámen.” (3)
“Add oda mindazt, amit tudsz.” Ekkor az önző
gazdag így szólt: “Milyen kár, hogy így tönkretett
egy jól induló prédikációt.”
Az adakozókat három csoportra lehet osztani: a
kova, a szivacs és a lépes méz csoportjába. Egyesek olyanok, mint egy darab kova – ahhoz, hogy
bármit elvehessünk belőle, kalapácsot kell használnunk, és még akkor is csak kis darabokat és szikrákat kapunk. Mások olyanok, mint a szivacs – ahhoz, hogy bármit kivegyünk a szivacsból, össze
kell nyomnunk erősen, mert minél jobban összenyomjuk a szivacsot, annál többet enged ki magából. Megint mások olyanok, mint a lépes méz –
amelyből csak kiárad a saját édessége. Isten így ad
nekünk, és nekünk is így kell adakoznunk.
A l k a l m a i n k
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 pénteken 18,00 órától,
vasárnap 9 órától 10 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
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:
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Dr. Almási Mihály
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