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ben bízzák az ügyeiket. Ott a leterhelő batyujával a
múlt, és próbáljuk befoltozni, ha szakad valahol. A
régit egyre inkább szúettének látjuk, de a foltjain
Foltozó vargák
kat mindig a legújabb anyagból valónak véljük. És
nagy igyekezettel fogunk neki a foltozó varga mes
Javítsunk? — Vegyünk újat!
terségének. Feldolgozása helyett javítani akarjuk a
lebukott ideológiát. Saját vallásunk jobb megisme
rése helyett megfejeljük gyér tudásunkat távolkele
ti,
gnosztikus,
misztikus
vagy
éppen
KÖNNYŰ az év első napján levenni megszokott
“felvilágosult”
foltokkal.
A
hitet
összetévesztjük
helyéről az elmúlt évi naptárt, s helyette odatenni
jólneveltséggel, a szeretetet a má
az újat. A régi elmúlt, érvényét
BÍZD RÁ MAGAD! sik “elviselésével”. Tragédiákra
vesztette, éljen az új! Ki gondol
elvonó kúrákkal felelünk. Az elég
még a régibe beleszorult sok gond
tételt követelő áldozatokat így
Bízd Rá magad, csak úgy,
ra, feladatra, mulasztásra, örömre és
vagy úgy “kárpótolni” kívánjuk. A
mint azelőtt!
kellemetlent vagy kellemest idéző
Újra kínál kegyelmet meg erőt. természeten, környezetünkön ütött
határidőire? Az új csak úgy virít fe
sebekre végtelen, de eredményte
Életed a kezébe veszi Ő:
hérségével, s szinte csábít új bejegy
len világkonferenciákkal kívánunk
KRISZTUSRA nézz!
zésekre.
újabb és újabb, de soha még végre
KRISZTUSBAN a jövő.
nem hajtott javaslatokat megfo
Nem ilyen könnyű az ügy az éle
(Füle Lajos) galmazni. Ép családi fészket már
tünkben. A régi naptárt papírkosárra
alig ismerő gyermekeink számára
bízhatjuk, de nem a múltunkat. Mert az év-váltás
pedig még több egésznapos iskolát, napközit felál
és naptárcsere még nem intézi el automatikusan
lítani.
ügyeinket. Azokat tovább cipeljük magunkkal.
Nem gyógyultam meg, – csak, mert az óév lejárt.
MINDEZT kompromisszumnak neveztük el és
Nem jött rendbe haragosommal az ügyem, bár el
vele próbálunk foltozni. Így lesz köntösünkön folt
dobtam az ezt is őrző múltévi naptárt. Nem ér
hátán folt. És nem vesszük észre, hogy az új foltok
vénytelenítette december 31 a már elmúlt években
mentén tovább szakad az ó ruha! Mert a régi és az
tett, de mindmáig be nem tartott ígéreteimet. Nem
ó csak nagyon nehezen illeszthető össze, ha egyál
lett meg nem történtté a rémes vasúti szerencsét
talán. Jézus sem ajánlotta ezt. Ellenkezőleg, ezért
lenség, a repülők lezuhanása, a marhavész okozta
hirdette meg a valóban újat jelentő evangéliumát,
áldozatok kára, a hónapokig fogvatartott túszok
amely megbocsátást, gyökeres életváltozást, meg
lázálma, a beteges gyermekgyilkosok által meg
értést és vigasztalást jelent – és nem a régi örökös
sebzett szülők traumája, stb..
javítgatását. Valamint annak felismerését, hogy “a
régiek elmúltak, íme, újjá lett minden”. Ezt meglát
Visszük őket tovább, ha egyre halványulnak is em
ni, felfogni, élete alapjává tenni az új évben csak
lékezetünkben. (Mert a felejtés nagy “erényeink”
az tudja, aki “Krisztusban van, tehát új teremtés”
közé tartozik!) Reménykedve, hogy az idő begyó
(2.Kor. 5:17.).
gyítja a sebeket, betakarja a mulasztásokat, sőt
megszépíti az ót, a múltat. Bár erre egyre keveseb
A veszteség tovább fáj, a szeretetlenség nem múlik

el, az anyagi károkat tovább vonszoljuk, a környe
zetrombolás is a mi bőrünkre megy. De aki Krisz
tus szemével tekint bele az újba és vállal részt be
lőle, azt Ő újjáteheti. Hogy lásson és higgyen, sze
ressen és reméljen – még, ha kénytelen is az újjal
együtt a régit is cipelni. Az új évben is.
(Útitárs)

A szeretet szabadsága
Ha meg akarod tapasztalni a szeretet szabadsá
gát, akkor folyamatosan – mindig megújuló alázat
tal – vond ki magad a középpontból, ahová saját
önbecsülésed, vagy mások őszinte tisztelete állít.
Csak akkor leszel szabad, ha nem engeded,
hogy megmerevedjen másokban a rólad kialakult
kép, s ha ezt a képet magadban sem hagyod soha
megmerevedni.
Abban a pillanatban, ahogy elkezdesz a rólad
alkotott képhez idomulni, elveszted szabadságodat
a szeretet fejlődésében.
Egészen addig, amíg fontosnak tartod, hogy az
emberek mit gondolnak rólad, amíg tekintetüket
vizslatva azt firtatod magadban, hogy vajon helye
sen cselekedtél-e vagy sem, megkötözött vagy.
Mert a szeretet szabadságában elsősorban Isten
hez tartozol. S a Hozzá tartozás öröméhez, a tiszta
lelkiismerethez képest nem mérhető az a törékeny
elégedettség, amit az emberek helyeslő bólogatása
jelenthet.
Felnőtté kell válnod a hitben. A hagyományokat
és a tanításokat gondolkodás és belső tusa nélkül
elfogadó problémamentes „átlag-keresztényből”
önálló személyiséggé kell kristályosodnod. Olyan
egyéniséggé, aki konfliktusok árán is tudatosan
vállalja, hogy Krisztussal belülről táplálkozó élete
esetenként szétfeszíti az elődök által örökül ha
gyott hagyományok kereteit. Ez természetesen
egyesekből ellenszenvet, sőt megbotránkozást is
kiválthat. És ha szorítása már-már fájdalmas is,
azért ne ereszd el az Anyaszentegyház megkérge
sült kezét. Csak a gyermekek tarthatják meg fiatal
nak az anyjukat. Ne vond ki magad a Szentlélek
áramából; bármilyen áldozatnál többet ér az irga
lom.
(Simon András)

„Senki ne gondoljon az ő
szívében rosszat az ő aty
jafiáról!”
A fenti mondatot szeretett (néhai) bemerítő lel
kipásztoromtól, Ugrai Kovács Imre testvértől hal
lottam egyik igei szolgálatában. Nagyon régen,
már lehet több, mint harminc éve. Ez az ige mé
lyen szíven ütött. Sokat gondolkodtam ezen a mon
daton, és szerettem volna – jó gyümölcsöt teremve
– megélni.
Több éven keresztül kerestem Bibliámban ezt
az igét, de sehol sem találtam. Megkértem Péter
öcsémet, hogy a számítógépes lexikonban segítsen
megkeresni. Péter Édesanyámmal együtt mondta,
hogy nincs ilyen ige. Legalábbis szó szerint nincs
így megfogalmazva. A Biblia ír a csalárd szívről…
stb., de ilyen igevers, amit Imre bácsi szolgálatá
ban hallottam, nincs.
Hogy miért is vésődött ilyen mélyen a szívembe
ez a biblikus gondolat? Mert eligazítást ad egy
problémámra. Olyan dolgokra, amelyekkel a Sátán
gyakran kísért engem.
Élethelyzetemből adódóan elég sokat vagyok
egyedül, vagy Tomival kettesben. Különösen ami
kor egyedül vagyok akkor keres meg a Kísértő.
Nem kell ahhoz ölbe tett kézzel ülni. Sokféle tevé
kenységet lehet végezni úgy, hogy gondolatban
megjelenik a Sátán. Eszembe juttatja egyik, vagy
másik testvéremet. Mindent elkövet, nehogy a
„szeretet szemüvegén” keresztül nézzem az én
testvéreimet. (Pedig Imre bácsi ezt ajánlaná!)
Eszembe juttatja minden gyarlóságukat. Így kezd
el dolgozni bennem. Ilyenkor jön a pesszimista lá
tásmód a szeretetteljes viszonyulás helyett.
Emlékszem, hogy U. Kovács testvér a szeretet
mércéjeként állította fel ezt a hozzáállást: tudok-e
imádkozni az én testvéreimért? Az Úr elé tudod-e
vinni őket? Ha ezt meg tudom tenni, boldog lehet a
hívő életem. Ez pedig csak rajtam múlik! Kérem
az Urat, hogy gyógyítson ki abból a betegségből,
aminek túlérzékenység a neve. Ehelyett tanítson
meg igaz szeretettel imádkozni az én testvéreim
mel – mindazokért, akiket csak eszembe juttat.
„Egymásnak terhét ha hordozzátok úgy tesztek Jé
zus szava szerint –
Egymásnak terhét csak hordozzátok, mint arra Jé
zus példája int.” (-énekidézet-)
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisz
tességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves,
ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt ve
gyétek figyelembe!” (Fil.4:8.)
(Halász Sándorné)

Előszilveszter
A neve(m) Szilveszter. Előszilveszter.
2007. december 29-én második alkalommal ke
rült megszervezésre a pesterzsébeti imaházban az
előszilveszter. Az előző évi hibákból okulva azt re
méltük, másodszorra zökkenőmentesen megy
majd.
De Isten megpróbált minket. A rég elkészült
program néhány nappal az alkalom előtt borult fel.
Először. Aztán utolsó este és végül ott, menet köz
ben. Persze mi választottuk témaként az AKADÁ
LYOKat… Kellett nekünk? Kellett.
Sokat készültünk imádsággal (is) erre az estére
és a fentiek ellenére áldásos éjszaka volt. Mike Sá
muel a témát első előadásában ószövetségi sze
mélyek példáján keresztül járta körbe, majd gya
korlati oldalról közelítette meg a kérdést. Aka
dályként életünkben, mint konkrét, ránk vonatko
zót hozta fel többek között a félelmet, vagy a mo
dern korra annyira jellemző teljesítménykényszert.
Gyógyírként a szeretet erejét nevezte meg, vala
mint a gyülekezetet, a közösséget, a szolgálatot,
mint nehézségeken átlendítő segítséget. Mindezt
tette olyan közvetlenül és kedvesen, hogy a prédi
káción résztvevő néhányszáz ember családias han
gulatban érezhette magát. Az istentisztelet utáni –
eredetileg fél órára tervezett – imaóra több, mint
egy órán át tartott. Hálásak vagyunk azért, mert
ezen az estén döntések is születtek.
Az estét a kecskemétiek énekescsoportja töltötte
meg zenével. Köszönjük nekik, hogy AKADÁLYa
ikat leküzdve mégis el tudtak jönni. Hadd folytas
sam itt a köszönetnyilvánítást gyülekezetünk tagjai
felé, akik ismételten biztosították a földi javakat
vacsora formájában, valamint ügyeltek a parkoló
autókra ebben a nagy hidegben is.
A mindenki által nagyon várt koncert több óra
csúszással, hajnali 3-kor kezdődött. Rontó Kitty és
családja abszolút profi műsorral érkezett. Rontó
Attila gitárvirtuozitását nem lehet vitatni. Aki bírta
idáig energiával – meglepően sokan voltak! – nem
bánta meg. Amit nagyon sajnálunk azonban, hogy
egy Istennek szánt estén, annak ellenére, hogy ko
rábban a tévében állítólag többször sor került rá,
nem hallhattunk bizonyságtételt az énekesnőtől.
Pedig közismerten határozott lelkipásztorunk meg
kísérelte azt kihúzni Kittyből. Reméljük, a születő
csillag kezdeti szűkszavúsága később lelkes dicső
ítéssé válik. Az előadásuk pedig meggyőző volt
annyira, hogy az estét követő első munkanapon
már hívtak a telefonszámukért egy következő bap
tista megmozdulás szervezői. A Rontó család az
Ároni áldással búcsúzott.
Összehasonlításként: Idén többen maradtak reg

gelig, mint tavaly. Kevesebb azonban a visszajel
zés. Többen voltak, akik regisztráltak, de keveseb
ben érkeztek. Több szendvics fogyott, de kevesebb
kávé. Kevesebb szeminárium volt, de azok tartal
masabbak voltak.
Úgy érzem, az előszilveszterrel kapcsolatos va
lamennyi imádságunk meghallgatásra talált. Ami
nek a legjobban örülök, hogy az ifjúságunk tagjai,
mint egy összetartó csapat mindig mindenhol ott
voltak, ahol szükség volt rájuk. Mindvégig lehetett
rájuk számítani. Ezért a megtapasztalásért már ér
demes volt megszervezni az estét. Remélem, ez az
összetartás hosszú távon megmarad, ahogyan azt
is, hogy akik elindultak Isten felé azon az estén,
megmaradnak az úton.
Máté Daniella

Indián bölcsesség
„…öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a
testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kí
vánságok ébredjenek benne.” (Róma 13:14.)
Egy öreg cseroki indiánfőnök az unokájával ült
a pislákoló tűz előtt. A fiú megszegett egy törzsi ti
lalmat, és a nagypapa segíteni akart neki, hogy
megértse tettének súlyát.
- Valószínű két farkasunk van odabent, egy jó és
egy rossz – mondta. – Mindkettő azt követeli,
hogy engedelmeskedjünk neki.
- És melyik fog győzni? – kérdezte a fiú.
- Az, amelyiket etetjük! – válaszolta a bölcs öreg
főnök.
Jézus Krisztus minden egyes követője folya
matosan küzd. Naponként harcban állunk az ön
zéssel és a bűnös kívánságokkal. Mindezek feltá
madnak bennünk, és hihetetlen nyomást gyakorol
nak ránk, hogy meggyőzzenek bennünket. Olya
nok, mint a farkaséhes koplalók és az olthatatlan
szomjazók. Először csak ártalmatlan kis vágyak,
de azután erőssé növekednek, végül teljesen az irá
nyításuk alá kerülünk (Róm.6:16.).
Az ellenálláshoz el kell fogadnunk, amit a Bib
lia a kísértés hatalmáról mond. Azt is hinnünk kell,
hogy a Szent Lélek segít ellenállni a támadás ere
jének.
De a nehéz feladat azután következik. Amikor a
gonosz kívánság azt követeli, hogy tápláld, azt kell
mondanunk, hogy nem, újra és újra nem. Ne fe
ledd, amit „megeszünk”, az irányít bennünket.
Könnyebb ellenállni az első gonosz kívánság
nak, mint kielégíteni az összes többi következőt!
(D. Egner – Vetés és Aratás)

„Hát én immár kit vá
lasszak?...”
Bárcsak olyan egyszerű lenne a válasz, ahogy az
ének mondja: „Te engemet, én tégedet, virágom,
virágom!”
Életünk egyik nagy kérdése, hogy kivel kössük
össze. Vannak, akik már az óvodában tudni vélik a
választ, mint például a férjem, aki megkérte az óvó
nénije kezét.
Ahogy múlnak az évek, ez a kérdés egyre fonto
sabbá válik, és úgy tűnik, a szerelem önmagában
nem elég ahhoz, hogy jó döntést hozzon az ember.
Ahhoz, hogy kapcsolatunk kiegyensúlyozott legyen,
fontos tényező, hogy olyan embert válasszunk, aki
vel összeillünk. Az együttjárás időszaka éppen arra
jó, hogy ezt kiderítsük.
A kérdés csak az, hogy milyen szempontból kell
összeillenünk.
A jó kapcsolat olyan, mint egy háromlábú szék.
A három láb nem más, mint az a három terület,
amelyben a két embernek összeillőnek kell lennie.
Ez pedig nem más, mint a testi vonzalom, a világ
nézet és a személyiség. Egyik sem fontosabb, mint
a másik. Ahogy a háromlábú szék csak úgy tud
megállni, ha mind a három lába megvan, a jó kap
csolathoz is elengedhetetlen, hogy meglegyen ez a
három terület. Igaz, két lábon is lehet egy darabig
egyensúlyozni, de az ilyen „szék” könnyen felbo
rul. Nézzük meg kicsit közelebbről a három „lá
bat”!
1. A testi vonzalmunk
Ez az a terület, amely a legtöbb ember számára
nyilvánvaló, és ami talán a legkönnyebben kiderít
hető. Isten olyannak teremtett meg minket, hogy
vannak, akiket vonzónak tartunk, és vannak, akik
nincsenek ránk hatással.
A kamaszok nagyon őszinték ezen a területen,
nagyon is tisztában vannak a testi vonzalom fon
tosságával. A baj csak az, hogy bennük még nem
tudatosul eléggé, hogy vannak más szempontok is,
amelyek ugyanilyen fontosak. Azonkívül persze az
is előfordul, hogy egyszerre többen vannak rájuk
ugyanolyan erős hatással.
Nem kell hozzá sok idő, hogy az ember megta
pasztalja: a külső nem minden. Néhányan viszont
átesnek a ló másik oldalára, és azt gondolják, hogy
csak a belső értékek, a közös világnézet a fontos,
és nem számít, hogy a másik vonzó-e fizikailag,
vagy sem. Pedig a házasságban a testi együttlét a
legélvezetesebb ajándék, amit nem tudom, hogyan
is lehetne élvezni, ha nem esik jól, hogy a másik
hozzánk ér, vagy ha nem tetszik az illata.

A másik két szempont több idő- és energia-be
fektetést igényel tőlünk, mint az első, mert saját
magunkkal is tisztában kell lennünk ahhoz, hogy
eldönthessük, a másik illik-e hozzánk.
2. A világnézetünk
Mi is tartozik ide? Sok minden, de lényegében
arról szól, hogy kiben bízunk? Önmagunkban, az
emberek jóindulatában, a jó szerencsében, a kö
rülményekben, a horoszkópban, a pénzben, a si
kerben, Istenben, stb. Tehát az értékrendszerünkről
van szó, és arról a meggyőződésünkről, hogy mi
értelme van az életünknek. Könnyen belátható,
hogy sok problémát fog okozni, ha két olyan em
ber köti össze az életét, akiknek különbözik a vi
lágnézete. Ha valaki önmagában bízik, nagyon ne
hezen fogja hosszú távon elfogadni annak a véle
ményét, aki állandóan a szerencsére hagyatkozik.
Ha valaki úgy éli az életét, hogy Isten nem létezik,
nagyon nehéz lesz elfogadnia azt, hogy a másik Is
ten akaratát keresi, amikor döntenie kell.
Sokan úgy vélik, hogy „a szerelem sok mindent
kibír”, pedig a szerelem nem olyasmi, aminek „ki
bírnia” kell a kapcsolatot, hanem olyasmi, amit a
kölcsönös vonzalomból, a közös világnézetből és
az összeillő személyiségből fakadó közös élmé
nyek táplálnak.
3. A személyiségünk
Egyediségünket sok minden meghatározza. Ide
tartozik a személyiségtípusunk, a vérmérsékletünk,
vagy érzelmi beállítottságunk, a képességeink, il
letve az érdeklődési körünk.
Míg a kamaszra elsősorban a külső, a húszas
éveiben járó emberre a másik személyisége van
nagy hatással. Ezért jelenthet nagy válságot, ha
olyasvalakivel ismerkedünk meg, aki nagyon von
zó ember, de a világnézete különbözik a miénktől.
A természetes vonzalom miatt nagyon könnyű azt
gondolni, hogy nem is olyan nagy baj, ha ő más
ként látja a világot. Miért van ez így? Talán azért,
mert a kapcsolat elején még csak kevés kérdésben
kell döntést hozni, és ezeknek nincs túl nagy tétje.
Hová menjünk moziba, milyen filmet nézzünk
meg, hol vacsorázzunk? Ezekre könnyű lehet a vá
lasz, még akkor is, ha különbözik a világnézetünk.
A közös élmények azonban érzelmi kötődéshez ve
zetnek, ezért nehezen akarjuk észrevenni az érték
rendbeli különbségeket. Sőt, akár vonzónak is ta
lálhatjuk a másik „vallását”, amíg nem élünk vele
együtt, és mássága még nem került nekünk semmi
be.
Ez a háromlábú szék nagyon leegyszerűsített
kép, amely csak arra szolgál, hogy segítsen szem
előtt tartani: nem minden a külső, nem elég a von
zó személyiség, sőt az sem elég, hogy mindketten

ugyanabban hisznek! Önmagában egyik sem elég.
De mi van akkor, ha két ember mind a három
területen összeillik? Ez vajon garantálja, hogy jó
lesz a kapcsolatuk? Azt gondolom, hogy ez sem
garancia, de jó kiindulási pont. Az is előfordul
ugyanis, hogy két ember között „minden stimmel”,
mégsem szerelmesek egymásba.
A szerelemben van valami megmagyarázhatat
lan, valami, amitől az egész olyan titokzatos, és
amitől az egész olyan izgalmas. És ez így van jól!
(Szalai Andrea – Jelige)

Uram, bocsáss meg!
Uram, bocsáss meg! Meddő táncot jártam
s a tálentomot, mit kezembe adtál,
én gyarló szolgád, rejtetten elástam.
Fénye nem hullott biztatón az estbe,
mert véka alá rejtettem a gyertyát
s lábam az utat hiába kereste.
Sok jószándékom bimbója lehullott,
szép indulásom zsákutcába torpant.
Sorsom szeszélye – vagy énrajtam múllott?
Ki engedi hogy lustán elheverjek
Aranyosbarnán, boldog-napsütötten?
Miért igéznek pillangó-szerelmek?
Oly szomorún néz reám az arcod:
Miért csüggedek gyáván, félutaknál?
Miért nem állom hősebben a harcot?
Múlnak az évek, egyre sebesebben –
Méltatlan szolgád el mikor bocsátod?
– Vagy engeded, Uram, hogy újra kezdjem?
(Barsy Irma)

Arra vagyunk elhívva, hogy otthon legyünk Is
tennél.
Csak az Isten-választotta, aki Istent választotta.
Ne csak a bűnnek mondj „nem”-et,
hanem Jézusnak „igen”-t is.
A legsötétebb óra
közvetlen hajnalhasadás előtt van.

Hétszeres ÜGYELJ!
ÜGYELJ a nyelvedre!
Ne mondj kegyetlen, gyűlölködő, barátságtalan,
csúnya szavakat!
Lehet, hogy nem minden igaz, amit egy ember
annak tart – tévedhet. De ő maga legyen igaz min
denben, ne
akarjon megtéveszteni!
ÜGYELJ a szemedre!
Ne tekints semmire, ami erkölcstelen!
A hitetlenség nem más, mint a látókörünknek
önmagunkra való leszűkítése.
ÜGYELJ a füledre!
Ne hallgass gyűlölködő, vagy hízelkedő be
szédre!
Nem marad el a lelki ébredés ott, ahol a hívők
nem hallgatják meg a másokról való beszédet, és
megvallják a
saját bűneiket.
ÜGYELJ a kezedre!
Ne nyúlj tiltott, vagy idegen dolgok után, ne írj
le sértő szavakat!
Az idő arra adatott nekünk, hogy az örökkéva
lóságot munkáljuk. De az örökkévalóság nem lesz
elég hosszú
az elveszett alkalmakat megbánni, hogyha
visszaéltünk azokkal.
ÜGYELJ a lábadra!
Ne járj a gonoszok útján!
Isten, aki a pillangó szárnyait alkotta, jogosan
várhatja el tőlünk, hogy a kis dolgokban is lelkiis
meretesen
járjunk el.
ÜGYELJ a gondolataidra!
Ne töltsd meg az elmédet haszontalan gondola
tokkal!
Aki sokat álmodozik a jövő boldogságáról, el
alussza a jelent.
ÜGYELJ a szívedre!
Ne kedveld a bűnt! Legyen a szíved Jézus
Krisztus tulajdona!
Az ész megnyerhető érveléssel, de a szív csak
szeretet által.
(Fénysugarak)
Nem nagy hitre, hanem nagy Istenbe vetett hit
re van szükségünk.
Az aggodalmaskodás kezdete: a hit vége; és az
igazi hit kezdete: az aggodalmaskodás vége.
Ha készen állsz Isten számára, Isten is készen
áll számodra.

Csoportok a gyülekezetben:

Kiscsoportos Bibliatanulmá
nyozás - MKBK
Több példa is igazolja, hogy ahol jól működő kis
csoportok vannak egy gyülekezetben, ott a
gyülekezet növekszik új megtérők által. A
csoportos együttlét céljai:
 szoros és élő imaközösség,
 igetanulmányozás, az ige üzenetének mélyebb
megértése, lelki növekedés,
 a csoporttagok egymással való közösségének
kiteljesedése a hétköznapi életben is,
 a csoport szolgáló csapattá válása,
 új emberek elérése.
Csoportvezetők szervezik
és fogják
össze az
alkalmakat. Minden alkalomra egy valaki készül
egy rövid igei bevezetővel, majd mindenkinek
lehetősége van hozzászólni a témához, akár
személyes
élményeit
is elmondani. Ezt
követően lehetőség
van
az
egyéni
imakérések megosztására és közös imádkozásra.
"Növekedjetek fel a szeretetben mindenestől
Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az
Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a
különféle kapcsolatok segítségével és minden
egyes rész saját adottságainak megfelelően
működve gondoskodik önmaga növekedéséről,
hogy épüljön szeretetben." (Ef 4,15-16)
Minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt
szeretettel várunk valamelyik kiscsoportba !
Az egymással való szoros közösségből ismerheti
meg a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk.

Gondolkodj egészségesen!

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíve
teket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztes
séges, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre
méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes,
azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvet
tetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek,

és veletek lesz a békesség Istene!" (Fil. 4:6-9.)
Amit művelsz, tedd jókedvvel! Sokáig ne tégy
olyasmit, amit nem önmagáért teszel! Aztán mi
előbb térj vissza azokhoz a dolgaidhoz, amikbe ké
pes vagy belefeledkezni! Az összes többinél csak
vesztegeted magad. Előbb-utóbb természetesen el
kellene érned oda, hogy bármibe képes legyél bele
feledkezni, amit egyébként is megteszel, hogy amit
végzel, azt teljes szívvel végezd. Mert érdemes-e
bármibe belekezdeni, ímmel-ámmal, rutinból? Ér
demes-e a magunk kedvét megrabolni? Érdemes-e
saját magunkból kioltani, kiölni a Lelket? Amivel
foglalkozol, mindig tudd, miért teszed! És végezd
szívvel-lélekkel!
S ha eljön mégis a kudarc érzésének napja, gon
dold végig újra a dolgaidat! Merj szembenézni ke
serűségeddel, bánatoddal! Sírj, ha még nem felej
tetted el, hogyan kell! Ha régen tetted, tanuld meg
újra! Aztán bánd meg, amit kell, vagy nevess eset
lenségeden, nagyképűségeden! Végül merd átgon
dolni: hol vétettél irányt, mikor választottál rossz
érték szerint, miért lett rossz a jónak tűnő módsze
red! Menj végig bátran krízised egész szakaszán!
Iparkodj, ne állj meg se az önsajnálat, se a kiábrán
dulás leállósávjában, de ne is vágd le a kanyarokat!
Nézz
szembe
kudarcaiddal!
Ne pocsékold el csip-csup célocskákra energiáidat!
Ne rád vonatkozzon József Attila kérdése: "És kik
pazarolták ölebekre a felebaráti szeretetet?" Igazi
nagy célt tűzz magad elé, amely mentes a divatok
és az önzés befolyásától! Saját célod legyen!
Ne törődj azzal, ki mit gondol róla! Mindenki a sa
ját életéért felel. Ha mások elrontják sorsukat em
berhez méltatlan célok vonzásában, te a lelkedet ne
az ő véleményükre bízd! Engedd, hogy célod átjár
ja egész értelmedet, gondolataidat, érzéseidet, ál
maidat,
szavaidat!
Itatódj
át
vele!
Sose tégy úgy, mintha örökké tartana a földi lét!
Egyszer ki kell költöznünk mindegyikünknek. Tu
datosítsd hát mulandóságodat anélkül, hogy akár
elkeseredetté, kiábrándulttá vagy egykedvűvé vál
nál! Egyszerű valóságként kezeld időhöz kötöttsé
gedet!
Szoktasd magad ahhoz a gondolathoz, hogy a vég
is része életednek! A sprinter egy óra múlva is be
érhet a 100 méteres síkfutás céljába, viszont az
olyan lenne, mintha nem is venne részt a játékban.
Az időd ki van mérve. Hatvan, hetven, legfeljebb
nyolcvan
év
többnyire.
Be kell osztanod, ki kell használnod, le kell zárnod
életed! Gazdálkodsz vele. De ez a vagyonod beha
tárolt.
Emlékezz
erre!
Milyen könnyen hasra esünk: néhány dicsérő szó,
elismerő kitüntetés vagy előléptetés, magasabb fi
zetés, kiemelt pozíció, és azt hisszük, mi is meg
változtunk, többek lettünk. Pedig mindig ugyan

azok maradunk lényegileg, mint akiknek megszü
lettünk. Ezen nem képes változtatni sem névcsere,
sem tanulás, sem anyagi gyarapodás, semmi.
Ugyanaz
maradsz.
Csak kívül változol. Észrevetted? Ne illetődj meg
hát a külsőségektől, dicsfénytől, hírnévtől, elisme
réstől, hódolattól, engedelmességtől, szolgalelkű
ségtől!
Azt nézd, mi van mélyebben, mi van a dolgok mö
gött, és kicsoda vagy te! Mindannyian esendő em
berek
vagyunk.
De van Istenünk, aki szeret minket. S ha Jézus
Krisztushoz tértél, akkor Isten fia vagy.
És ez sokkal több minden elismerésnél.
(hgy)

És ha nem született
volna meg . . . ?
Tegyük fel, hogy Augusztus római császár uralko
dása idején, a júdeai Betlehemben, egy názáreti
házaspárnak nem született volna meg egy JósuaJehosua-Jézus nevű elsőszülött gyermeke!
Mi lett és mi nem lett volna? Ime, néhány lehetsé
ges válasz:
BIBLIKUS VÁLASZ
Isten ígéretei beteljesülésére máig is várhatnánk
(Zsid. 1:1.). Őbenne nemcsak Isten ígéretei váltak
valóra, de Vele Isten maga jött be láthatóan (Jn.
14:9.) ebbe a mi világunkba (Jn. 1:14.).
TÖRTÉNETI VÁLASZ
Hiányzott volna a kereszténység, mint a világtörté
nelem egyik legerősebb motorja. Kulturális, szoci
ális, humanitárius beállítottsága évszázadokon át
előre vitte az emberiség nagyobb részét. De: nem
lettek volna kereszteshadjáratok, nem pusztított
volna sem az inkvizíció, sem a boszorkányüldözés,
fölösleges lett volna reformáció és ellenreformá
ció, a pápaság és császárság harcait, a harmincéves
háborút és az eretneküldözést is megtakaríthatta
volna magának az emberiség.
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VÁLASZ
Nem született volna meg Michelangelo Pietá-ja és

Sixtusi kápolnája, Munkácsy Ecce homo-ja, Grü
newald Isenheim-i oltára, a Notre Dame és a Jáki
templom, vagy ezer katedrális, dóm, templom és
kápolna, amelyek közül ma is sok tartozik a világ
örökség kincsei közé. Nem lennének kálváriák és
katakomba-művészet.
SZOCIÁLPOLITIKAI VÁLASZ
Évszázadokon át élhetett volna örökös rettegésben
az emberiség, mert vajon ki vállalta volna fel a baj
bajutott, megbetegedett, lerongyolódott emberiség
nyomorát? A kórház és menhely ugyan nem ke
resztény találmány, de hogy abban szeretettől és ir
galomtól indíttatva, önzetlenül szabad segíteni
minden rászorulón, az egyedül Krisztus követői
munkájára jellemző. Világunk sok neuralgikus
pontján ma is keresztény intézmények tartják az
üldözöttekben, menekülőkben, reménytelen bete
gekben a lelket.
A ZENETÖRTÉNÉSZ VÁLASZA
Nem lenne kincsünk a Tedeum és a Magnificat,
Bach H-moll miséje és Passiói, Händel Messiása
és Liszt Ferenc Krisztus-oratóriuma. Nélkülöznünk
kellene a karácsonyi ünnepkör körül keletkezett
ezer meg ezer népéneket és a korálokat, magyar
népdalkincsünk tetemes részét és az amerikai né
ger spirituálékat.
MŰVELŐDÉSPOLITIKAI VÁLASZ
A kereszténység egyik legkorábbi törekvése az
volt, hogy kivezesse az emberiséget a tudatlanság
sötétségéből. Az ókornak is voltak iskolái, de azok
a keveseket és kiváltságosakat szolgálták. A ke
reszténység volt az általános, mindenki számára el
érhető tanulás felfedezője és elindítója. Nélküle el
képzelhetetlen lenne mind a felső, mind az általá
nos közoktatás.
AZ ÉN VÁLASZOM
Jézus nélkül soha nem találtam volna meg az Isten
hez vezető utat. Bámulatba ejtett a minden ember
számára feltétlenül meghirdetett és gyakorolt bűn
bocsánata. Ő adta vissza az önértékelésemet is:
Tőle tudom, hogy olyan Atyám van, akinek szemé
ben fontos vagyok. No meg azt is, hogy a másik
ember, a felebarát de még az ellenség is szeretetet
várhat el tőlem, amit nem tagadhatok meg.
ÉS A TE VÁLASZOD ...?
(Útitárs)

FAKANÁL
Mustáros malacsült

Alkalmaink
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17 órakor

Hozzávalók: 80 dkg malachús; 5 evőkanál mustár;
4 gerezd fokhagyma; 1 evőkanál olaj; 2 kakukkfű
ág; 4 dkg vaj; 1 dl száraz fehérbor; 2 dl csirkehús
leves (leveskockából); 4 evőkanál sárgabarack
kompót-lé; őrölt bors; só
Elkészítés: Mély tálban 3 evőkanál mustárt, 2 ge
rezd zúzott fokhagymát, az olajat, az apróra vágott
kakukkfüvet összekeverjük, sóval, borssal ízesít
jük. A húst ezzel megkenjük, majd folpackkal le
fedjük, és 1 órára hűtőbe tesszük. A folpackot le
vesszük, a húst a vajban aranyszínűre sütjük, majd
tányérra tesszük. A zsiradékba keverjük a bort és a
húslevest. A maradék 2 gerezd fokhagymát (héjá
val együtt) hozzáadjuk, borssal megszórjuk, a húst
visszatesszük, és lefedve 1 óráig főzzük. A húst ki
vesszük, felszeleteljük, a levét szitán áttörjük, és
visszaöntjük az edénybe. Hozzáadjuk a maradék
mustárt, és a kompótlevet. Újrafűszerezzük, bele
tesszük a hússzeleteket, és lefedve még 5 percig
főzzük.
Zöldséges virsli wokban
Hozzávalók: 4 darab virsli, 70 dkg zöldség; ízlés
szerint őrölt piros csípős paprika; 2 evőkanál olíva
olaj; 6 evőkanál szójaszósz; 1 darab tojás; petre
zselyem; őrölt bors; s
Elkészítés: A virsliket hosszában vágjuk ketté, és
ferdén szeletekre. A zöldségeket is vágjuk vékony
csíkokra, hogy egyenletesen és gyorsan piruljanak
meg. Egy wokban hevítsünk olajat, erős tűzön pi
rítsuk meg benne a zöldségeket és a virsliket. Fű
szerezzük, locsoljuk meg szójaszósszal, szórjuk
meg a tetejét finomra vágott petrezselyemmel, és
tálaljuk.

Bibliaóra: minden csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági bibliaóra: minden kedd 18,30 órától és
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
Közös imaóra: Ünnepi Istentiszteletek előtt 9
órától 10 óráig (Karácsony, Húsvét, Pünkösd,
Hálaadónap)
Törekvők órája: A résztvevők igényeihez
igazodva, megbeszélés alapján
Sakk szakkör Minden hónap első vasárnapját
megelőző 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

HUMOR

Gyülekezetvezető: Laczkovszki János
-

Milyen az arab lopakodó? - Teve mamusz
ban.
Milyen mértékegységgel mérik a malac
hosszát? - Röfben.
Miért nem játszik a tűzoltózenekar beto
non? - Mert olyan hangszer nincs...
Mi lesz abból, ha 2 busz összeütközik? - 2
rombusz.
Mi a rovarok edzőterme? - Légykondicio
náló.
Honnan tudod, hogy egy politikus hazudik?
- Mozog a szája...
Olvasta Shakespeare-t? - Nem, ki írta?

Telefon:285-25-97

Gondnok:

Császár Sándor
Telefon:284-21-81
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