Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 153. szám

Bizonyságtétel
Nevem Dömötör István. Ez év augusztus
14-én volt a bemerítésem a Pesterzsébeti
Baptista Gyülekezetben. A megszokottól elté
rően köszönetnyilvánítással kezdem:
Köszönöm volt zárkatársaimnak: Csernák
Sándornak és Törös Csabának, hogy láthattam
rajtuk azt a békességet, ami elindított.
Köszönöm Doboróczky Gábor és Surányi
Péter börtönmissziósok áldozatos munkáját,
barátságát és a mai napig tartó folyamatos se
gítségét.
Köszönöm lelkipásztorunk, Almási Mihály
segítségét abban, hogy segített elgördíteni az
akadályt, hogy elfogadhassam Urunk szere
tetét, Királyunk megváltását.
Nem utolsó sorban Gyülekezetünk minden
egyes tagjának köszönöm, hogy olyan sok
szeretetet és bizalmat adtak.
42 év áll mögöttem, és nagyon hosszúnak
tűnik ez az út. Huszonéves koromban meg
győződésem volt, hogy a helyes úton járok.
Meg sem fordult a fejemben, hogy van más út
is. Éltem hétköznapjaim, gyűjtöttem a java
kat, loptam, megcsaltam, akit szerettem és ez
mind olyan természetesnek tűnt. Fel sem me
rült a kérdés: mit is csinálok? Ez a mentalitás
volt életem része. A bűnökben is a bűnöset
keresni – ez vált feladatommá, és sikerült is
rátalálnom a kábítószerek bódulatára. Min
dent felváltott bennem. Nem kellet már senki
és semmi. Ő volt a kedvesem, ő lett a nappal,
az este, az édes, a keserű, egyszóval minden.
Mivel minden erkölcsi és törvényi korlátot le
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rombolt bennem, így a bűnözés is belépett
mindennapjaimba. Ez így ment éveken ke
resztül. Néha szabadulni akartam tőle, de ak
kor megmutatta, ki az úr a háznál. Ki nőtt ki
nek a fejére? Ekkor kezdtem félni, de már
késő volt. Húzott egyre lejjebb.
Nagyon sötét volt…
Természetesen börtön lett a vége. Ott kez
dett tisztulni az ég. A zárkatársaim átható
tiszta tekintete egyenesen elvezett Gábor és
Péter missziós szolgálatáig. Először a kíván
csiság, a tanulási ösztön miatt, később már azt
vettem észre, hogy hiányzik, várom a pénteki
alkalmat. Éreztem, hogy változáson megyek
keresztül. Álmodni sem mertem volna, hogy
eljön 2005. augusztus 14.
Szabadultam, még csak a börtönből. Pén
teken kérdeztem: - Nem gond-e? Esetleg ha?
Elmennék oda, ahova ők járnak, az Erzsébeti
Gyülekezetbe. Óvatosan kérdeztem, mert
tartottam a választól. Tartottam, mert mi lesz,
ha nem, és mi lesz, ha igen?! Akkor oda is
kell menni, be is kell lépni a kapun. Elvisz-e
oda a lábam? Még én sem tudtam. Bűnöző
vagyok, most szabadultam, és gyülekezetbe
szeretnék menni, „emberek” közé! Megtör
tént! Lábam elvitt, be is tértem a kapun. Első
perctől kezdve olyat tapasztaltam, amit már
rég nem. Idősek, fiatalok szeretettel fordultak
felém, mintha én is normális ember lennék.
Hihetetlen volt. Gondolkodóba is estem: mi
ért? Mi lehet ez? Van-e valami oka? Ilyen
múlttal miért fogadtak így? Ez az őszinte, ön
zetlen szeretet itt marasztalt. Sőt! Ösztönzött,
hogy próbáljak kereszténnyé válni. Hátha én
is tudok szeretni!
Ez sikerült. Rendszeresen jártam imaházba,
olvastam, tanultam. Feltettem magamnak és

Köszönöm Neked,
Uram, a párbeszédeket

Péteréknek a kérdést: hogyan lehet megtérni?
Az ő és családjuk életén keresztül láttam ke
resztyén családok hétköznapjait, normáit,
ugyanis hetente találkoztunk, olvastunk a
Bibliából és együtt vacsoráztunk. Ez nagy
megtiszteltetés volt számomra. Válaszuk után
bizonytalan lettem, nem értettem, miről van
szó. Bonyolult lett minden. Gyülekezetünk
ben volt bemerítés, ráadásul nem láthattam.
Ekkor hallottam a törekvők órájáról. Je
lentkeztem lelkipásztorunknál, Almási Mi
hálynál. Emlékszem, első kérdésem: - Mit
kell tennem azért, hogy megtérhessek? Lelki
pásztorunk beszélt a magunk által felállított
akadályokról, és megkérdezte: - Mi az aka
dálya? Ekkor minden olyan egyszerű lett, vi
lágos. Hát ott van előttem, ezer, meg ezer éve
a miénk a Megváltás!
El kellett csak fogadnom! Békesség az Úr
ban, megbocsátás Királyunkban és erő Szent
Szellemünkben! Hálával, köszönettel tarto
zom az Úrnak, hogy kiemelt, hogy munkál
kodik bennem, és óvó keze a mai napig kísér
utamon!
Dömötör István 2005.08.27.

Hogy meghallgathatok másokat, és meg
hallgattatom.
Mily nagy adomány, Uram, hogy az ember
meg tudja értetni magát. Panaszkodhat,
vigasztalhat, vitatkozhat. Ha boldog,
duruzsolhat, dorombolhat, ha fájdalma van,
nyöghet, sóhajthat. És képes édes
suttogásokra, vidám dalokra, áradó nevetésre,
nagy sírásokra.
Ha nem volna szó, hogy szellőztethetnénk
a lelkünket?
Szóban hangzik fel az ige. Szavakkal
imádkozunk. Szó az ígéret is, és szavakban
formálódik eleven csodává a szerelem.
Köszönöm Neked a csecsemő gőgicsélését,
az olvasni tanuló gyermek dadogását, az oltár
előtt elrebegett igen összekötő erejét, s hogy
igaz kérdésre igaz emberektől mindig kapok
feleletet.
De legfőképp köszönöm, hogy párbeszédet
folytathatok, akár vitatkozhatom is a
leghatalmasabbal: Veled, mert nem vak
engedelmességet követelsz, hanem értve látó
odaadást, s a vitákban, amelyeket Veled és
önmagammal folytatok, kristályosodik ki
mindjobban a hitem.
Köszönöm, hogy meghallgatod a
kimondott szót, Uram. És köszönöm, hogy
meghallod a kimondatlant is.

Mit mondasz majd
Mit mondasz majd,
ha előtte állsz,
egyedül, magad?!
Kérdések tüze
zúdul ott neked.
Nem lesz ember pajzs
akit feltarthatsz,
hogy ő is ezt teszi
és nem mondhatod:
Ezt pont te kérdezed?!

(Kunitzer Szonja: Köszönöm c. könyvéből)

Búcsúzó nyár
Learatott mezők,
gyümölcsöt érlelő fák…
Erdőt-mezőt szelíd sejtés takar már:
izzik, tüzel, mosolyog… mégis, mégis
hamarosan búcsúzik a magyar nyár.

- Ő példát adott –
A legszebb ruha
előtte nem takar.
A legszebb mosoly
Őt nem téveszti meg.
Semmit nem ér ott
a pénzed, és bűn
a pesszimizmusod
- mire mindig volt okod –

Még osztogatja ajándékait.
Még búcsúcsókja is gyümölcsöt érlel.
Bár búcsúznánk majd mi is, mint a nyár:
mosolyogva… szőlővel, lágy kenyérrel!

mit mondasz majd …

(Túrmezei Erzsébet)

Széll Barnabás
-2-

A Sátán találkozót
tartott!

Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat sze
méttel, katalógusokkal, amikből on-line lehet
rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle
hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatok
kal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
7. Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a
magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt
higgyék, hogy a külső szépség a fontos és az
tán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
8. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira,
hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adja
tok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a
férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van,
hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó
hamar szétszakítja a családokat!
9. Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól,
nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a kará
csony igazi jelentését.
10. Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak be
szélni az Ő feltámadásáról és a bűn és a halál
feletti hatalmáról.
11. Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról,
hogy hajszolják ott is túl magukat…hogy ki
merülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl el
foglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a termé
szetbe és Isten teremtményeit csodálják.
Küldd el őket inkább vidámparkokba, sport
eseményekre, színdarabokra, koncertekre és
moziba.
12. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfog
laltan! És amikor lelki találkozóra mennek,
nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
13. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással,
hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát.
Így egy idő után a saját erejükből fognak dol
gozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a
családjukat egy elég jó cél érdekében.
’Működni fog! Működni fog!’

Sátán összehívta a démonokat a világ
minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt
mondta: „Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket
attól, hogy eljárjanak istentiszteletre.
Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a
Bibliájukat és hogy tudják az igazságot.
Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy
egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a Meg
váltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kap
csolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük.
Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentisz
teleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az
úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira,
hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsola
tot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.”
„Ezt akarom tenni”, mondta a Sátán. „Eltéríteni
őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a
Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kap
csolatot egész napon át!”
„Hogyan tegyük ezt?” – kiabálták a démonjai.
„Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és
találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhat
játok a gondolkodásukat!” – válaszolta:
1. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költse
nek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek
kölcsön, kérjenek kölcsön.
2. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozza
nak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgoz
zanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy
nap, így megengedhetik maguknak az üres
életformát.
3. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek
a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra
hullanak, hamarosan, az otthonok többé nem
lesznek biztonságos menedékek a munka
nyomása alól!
4. Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legye
nek képesek meghallani azt a ’halk, szelíd
hangot’.
5. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a
rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek…
hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cdlejátszót és a számítógépet az otthonaikban
folyamatosan és gondoskodjatok arról, hogy
minden üzletben és étteremben a világon nem
biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez
majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a
kapcsolatot Krisztussal.
6. Töltsétek
fel
a
dohányzóasztalokat
magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele
az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Tör
jetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal.

Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak
teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények
minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a csa
ládjukra szerte a világon, és hogy minél kevesebb
idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak
arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg
az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres
volt Sátán ebben a cselben?
Döntsd el te magad!
Az „elfoglalt” (angolul: busy) azt jelenti: S-átán
R-abigája A-latt L-enni? (B-eing U-nder S-atan’s
Y-oke) Küldd ezt tovább, ha nem vagy túl elfog
lalt!
Köszönöm Uram, hogy nem voltam túl elfoglalt
ahhoz, hogy továbbküldjem ezt!
Legyen áldott napotok!
(Internet)
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Istenérv: Az állandóság

előfordulhatna, hogy a fizika alapvető törvényei
egyszerre csak érvényüket veszítsék. Mert miért
is kellene az anyagi részecskéknek szüntelenül
engedelmeskedni például a gravitáció fordított
négyzetes távolságfüggésének, vagy miért kellene
az elemi részecskék kölcsönhatásainak pontosan
megfelelni a Schrödinger-egyenlet előírásainak?
A természeti törvények óriási jelentőséggel
bíró tényezők. Ha pl. bármely adott pillanatban
meg tudjuk határozni az alapvető részecskék tö
megét, helyét és sebességét, akkor a mozgásukat
és a kölcsönhatásaikat leíró természeti törvények
ismeretében ki tudjuk számítani viselkedésüket a
jövő tetszőleges időpontjára nézve. A természeti
törvényekhez való ilyen értelmű viszonyulásunk
tette lehetővé a mechanika, mint modern tudo
mány kifejlődését, vagy például a Neptunusz
bolygó felfedezését! Azt mondhatjuk tehát, hogy
- A természeti törvények egyetemesek és állan
dók.
- Az általuk fenntartott rendezettség, és
működőképesség is állandó
- a funkcionális mozgás és működés nem válik
kaotikussá.
- A komplexitás nem véletlenszerűen csapongó,
hanem állandó.
- Az atomok, molekulák kapcsolódásai, kötései, a
bolygók, csillagok mozgásai, a testek viselkedései
mind-mind több ezer éve állandók.
A véletlenre azonban egyáltalán nem jellemző
az állandóság!
A véletlen, céliránytalan összevisszaság. Ha
egy zsákból ezer dobókockát öntünk ki, és össze
számoljuk értékeiket, akkor eredményként kijön
egy szám. Ha újra meg újra öntünk, szinte aligalig fog ugyanaz a szám kijönni, mert ez a vélet
len legfőbb jellege: céliránytalan összevisszaság.
Most képzeljük el, hogy mi a valószínűsége an
nak, hogy ezt a bizonyos zsákot évezredeken át
öntenénk, öntenénk és mindig ugyanazt az értéket
mutatná??? Semmi!
A véletlen képtelen állandóértékeket mutatni.
A véletlen jellegénél fogva nem állandó.
Talán az az ellenérv merülhet fel bennünk,
hogy „azért nem változik alapvetően a világ, mert
a természeti törvények állandóságot biztosítanak
neki”. Ez azonban nem válasz. Mert ha nincs Is
ten (most induljunk ki ebből), akkor az anyagi
világ egyetlen formálóereje a véletlen. Ha nincs
Isten, akkor az univerzum létrejöttéért, törvényei
ért, az élet és az ember kialakulásáért egyedül a
véletlen formáló ereje a felelős. Ahogy Keith
Ward professzor fogalmaz: „Ha a világmindenség
véletlen jellegű volna, és tisztán valószínűségi
alapon működne, akkor azt várnánk, hogy a fizika
és a kémia törvényei által megfogalmazott sza

Ez esetben állandóságon azt értjük, hogy a
természetben lezajlódó folyamatok (mozgások,
stabilitások, formálódások, változások) változat
lanul stabil természeti törvények hatására történ
nek.
Állandó természeti törvények uralkodnak az
atomok világában: állandó a rendezettség az ato
mon belül, a molekulák is ugyanúgy kapcsolód
nak, mint 1, 10, 100, vagy 1000 éve. Állandó
természeti törvények uralkodnak a csillagok vilá
gában is: a bolygók ugyanazon a pályán haladnak
állandó sebességgel. A fizikai, kémiai, matemati
kai törvényszerűségek is állandók. A kozmosz
kozmosz marad, és nem lesz belőle egyik nap ká
osz, hogy másnap újra kozmosz legyen. A világ
egyetem rendezettsége nem omlik össze, hogy
aztán más formában újraszervezze önmagát.
Minden téren, uralkodó jelleggel állandóságot ta
pasztalunk, s még ahol változások is vannak, ott
is a változatlanul stabil természeti törvényeknek
megfelelően történik a változás.(Tehát még is
sem, és ekkor sem a természeti törvényekben
történik változás, hanem az anyagban.)
Ezek után gondoljuk végig a templeton-díjas
Prof. Paul Davies szavait: Számtalan módja van
annak, ahogyan a Világegyetem tökéletesen kao
tikus lehetne. Elképzelhetnénk törvények nélkül,
vagy olyan törvények zűrös összevisszaságával,
amelyek rendezetlen, megbízhatatlan viselkedésre
késztetnék az anyagot. Avagy ellenkezőleg, a vi
lágegyetem lehetne szélsőségesen egyszerű is,
egészen a jellegtelenségig – például hiányozna
belőle az anyag vagy a mozgás. Elgondolhatnánk
azután olyan Világegyetemet, amelynek körül
ményei pillanatról pillanatra bonyodalmasan
vaktában változnának, vagy akár olyat, amelyben
minden hirtelen megszűnne létezni. Nincs logikai
akadálya ilyen rakoncátlan világegyetemek léte
zésének. A valódi Világegyetem azonban más
milyen. Magasrendűen rendezett. Pontosan meg
határozott törvényekkel és határozott oksági ös
szefüggésekkel rendelkezik. Egyfajta megbíz
hatóságot is felfedezhetünk ezeknek a tör
vényeknek a működésében.
Keith Ward professzor hasonló dolgokat állít:
Némileg rejtélyes az a tény, hogy a Világegyetem
egész anyagtartalma az általános törvényszerűsé
geknek engedelmeskedik. Ha a világmindenség
véletlen jellegű volna, és tisztán valószínűségi
alapon működne, akkor azt várnánk, hogy a fizika
és a kémia törvényei által megfogalmazott sza
bályszerűségek időről időre megváltozzanak,
vagy akár meg is szűnjenek. Egy olyan Világ
egyetemben, amelyben bármi megtörténhet, az is
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Énekek

bályszerűségek időről időre megváltozzanak,
vagy akár meg is szűnjenek. Egy olyan Világ
egyetemben, amelyben bármi megtörténhet, az is
előfordulhatna, hogy a fizika alapvető törvényei
egyszerre csak érvényüket veszítsék.”
Vagy ahogy Paul Davies professzor fogalmaz:
„Elképzelhetnénk (az univerzumot) törvények
nélkül, vagy olyan törvények zűrös összevissza
ságával, amelyek rendezetlen, megbízhatatlan vi
selkedésre késztetnék az anyagot… Elgondolhat
nánk azután olyan Világegyetemet, amelynek kö
rülményei pillanatról pillanatra bonyodalmasan
vaktában változnának, vagy akár olyat, amelyben
minden hirtelen megszűnne létezni. Nincs logikai
akadálya ilyen rakoncátlan világegyetemek léte
zésének.”
Az a magyarázat tehát, hogy „azért nem válto
zik alapvetően a világ, mert a természeti törvé
nyek állandóságot biztosítanak neki”, helytelen
magyarázat.
- A természeti törvények éppúgy lehetnének
kaotikusak, mint ahogy a véletlen is kaotikus!
- A természeti törvények éppúgy lehetnének
változékonyak, mint ahogy a véletlen is vál
tozékony!
Ehelyett azt látjuk: a természeti törvények
rendezettséget tartanak fenn, s állandóak, stabi
lak. A véletlen pont erre a háromra nem képes
soha: rendezettség, állandóság, stabilitás.
- A véletlen jellege a rendezetlenség, válto
zékonyság, összevisszaság.
Ezért ötödik istenérvemet így fogalmazom
meg. A véletlen jellegénél fogva képtelen a stabi
litásra, állandóságra. A természeti törvények, d az
általuk fenntartott világ épp ellenkezőleg: stabi
lak, állandók. Stabilak a fizikai, kémiai (stb.) tör
vények, s még ahol változik is az anyag, ott is ki
zárólag ezen változhatatlan törvények szerint
változik!
Tehát a kettő (az állandóság és a véletlen)
kibékíthetetlen ellentétei egymásnak:
A két alapalternatívánkból kiindulva:
- az anyag alternatívájában a formáló erő a
véletlen.
- az Isten alternatívájában a formáló erő az
intelligens akarat.Mivel:
- a világmindenségben állandóságot tapasztalunk,
- s a véletlen jellegénél fogva képtelen az
állandóságra, ezért az anyag alternatíváját
elvetve,
az
Univerzumban
tapasztalható
állandóság okaként szükségképpen az Isten
alternatíváját kell megjelölnünk.
Isten intelligens akarata felelős a természeti
törvények állandóságáért, amelyben az anyag
létezik, működik, formálódik.
(Nemzetőr Vasárnapi Újság)

Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy
milyen meghatározóak számomra az énekek.
Nemrég kerti munkát végeztem, ami
hosszan tartó és fizikailag is eléggé igénybe vevő
volt. Nagyon jól haladtam vele és azt éreztem,
hogy örömmel csinálom. Egyszercsak rájöttem,
miért. Fokozatosan erősödve, állandóan azt az
éneket hallottam magamban: „Ám erőd ha
általjár, lelkem mind magasbra száll...” Újra
átélhettem, ahogyan már sokszor az otthoni
munkában, hogy ez nem a magam erőfeszítése.
Az én erőmből szinte csak a szándék volt, mert az
erőm nem fogyott! Hála töltötte el a szívemet
azért, hogy erőt kaptam, mint máskor is, amikor
késő estig tart – néha fél éjszaka is –, amit tennem
kell, és befejezni, mert másnapra újabb feladat
jön. A folytatás csak előíze lehet az igéretnek:
„Egykor Mennyben hálám zengem, dícs Néked,
Bárány!”
Egy másik ének. Reggel a buszmegállótól
munkahelyem felé vezető úton valamelyik ének
ritmusára „menetelek”. Többször is ezt az éneket
hallom: „Örökre zengem ez éneket, Jézusban
leltem az üdvömet, boldogan vallom, Jézus
enyém, irgalmát áldom örökre én.” Vagy ahogyan
az ének angol szövege szól szó szerint: Ez az én
„sztorim”, ez az énekem, imádni, dicsőíteni
Megmentőmet végig az úton.
Legutóbbi élményem pedig a múlt héten,
szerdai napon, a temetésen volt. Nagy Józsefné
testvérnőt meglepően sokan kísértük utolsó
útjára. A tágabb családi kör, rokonok, barátok,
szomszédok, és a Pesterzsébeti Gyülekezetből is
szép számban megjelentek a testvérek. Az Ige
Nagy néniről szólt, akit valóban hosszú élettel
ajándékozott meg Isten, sok-sok áldással,
egészséggel. Még élete végén sem szenvedett,
csendben
elment.
Én
személyesen
is
találkozhattam vele, amikor már 90. évén túl volt,
korához képest nagyon aktív, energikus.
Beszélgettünk, ő mindig mosolygott és akkor azt
gondoltam, hogy szeretnék én is idős koromban
ilyen tevékeny és kedves lenni.
A gyászszertartáson az énekkar
méltó
énekeket szólaltatott meg. Az utolsó ének pedig
már megvalósult Nagy néni számára:
„Ha Isten trónjánál leszek majd ott fenn, az
elhagyott nyomort mind elfelejtem. Ott a
koronám tartva majd mondhatom, ha egykor
szerettelek, az most vagyon.”
Marton Andrásné
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minket. Meglepően, hosszan részletezve
elmondta, hogy amikor reggel felkel, és
körülnéz
Isten
teremtett
világában
gyönyörködve, meglátja a csodákat, az Alkotó
munkáját, aki őróla is gondoskodik, erőt ad.
Hálás mindenért, a hálaadás betölti egész
lelkét és nem szégyelli, keresi a lehetőségeket
arra, hogy ezt másoknak is továbbadja.
Sajnálja, hogy ezt nem tehette meg annak
idején!
Történelem tanárom, Dr.Rajczy Péter is
kedves emlékeket őriz osztályunkról. De
különösen szeretett engem és férjemet is, aki
szintén tanítványa volt. Nem felejtett el
minket, pedig nagyon idős már. Azzal
búcsúzott kettőnktől délután: gondoljatok
sokat énrám, tudjátok: imádságban.
Mi osztálytársak nagy érdeklődéssel
hallgattuk egymás beszámolóit, ami még ebéd
után is hosszú órákig tartott.
Először
mindenki a tanulmányairól beszélt, elért
eredményekről,
munkájukról,
családról,
gyerekekről, iskoláikról, egészségről, még
több a betegségekről!

Egy élményemet szeretném ezúton
megosztani a testvérekkel, mely a nyár
közepén történt.
35 éves érettségi találkozón vehettem
részt, ahova férjem is elkisért. A pécsi Nagy
Lajos Gimnázium angol tagozatos osztályába
jártam. Július 16-án több mint húszan
összejöttünk a gimnázium épületében, a régi
osztálytermünkben.
Sokfelől
érkeztünk.
Sopronból, Bajáról, Siófokról, néhányan
Budapestről, de eljöttek Németországból és
Dániából, egy pedig Japánból, ott él és
dolgozik, de munkája miatt rendszeresen
Budapestre jön. Néhányan azért maradtak
Pécsett is.
Az üdvözlés, köszönés érdekes volt,
ahogyan, annyi év után felismertük egymást,
nevén szólítva, többségünknek nem is kellett
bemutatkoznunk. Aztán mindenki megkereste
a helyét, ahol a tanítási órákon ült és
végigolvastuk az osztálynévsort. Néztük, ki
hiányzik, többségükről meg is tudtuk, hol
élnek, miért nem tudtak, vagy nem akartak ott
lenni a találkozón.
Néhány tanárunk is megtisztelt minket
jelenlétével: orosz nyelvtanárunk, történelem
tanárunk – aki hívő ember, már akkor sem
volt fiatal, de még mindig naponta munkát
végez, levéltári tanácsadóként. Matematika
tanárunk, ének-zene tanárunk, aki annyi sok
élményhez hozzásegített minket, pl. énekzenekar, aranyérem a keszthelyi Helikonon,
testvér-gimnáziumi
hangverseny,
Orff
együttes különleges hangszerekkel stb.
A tanár úr még ma is fiatalosan fürge
mozgású,
aktív
cserkész
táborés
túraszervező. Délutánra pedig magyar
tanárnőnk is megjelent körünkben. Igazán
megtisztelve éreztük magunkat, tanáraink
emlékeztek ránk, az osztályunkra. Nagyon jó
tanulmányi átlagú, mindenben aktív, mégis jó
kedélyű
osztály
voltunk.
Ezek
az
alaptulajdonságok a mai napig megmaradtak
és meghatározták a találkozó hangulatát, azt,
hogy nagyon jól érezzük magunkat ezen a
napon.
Először a tanárok beszéltek életükről,
családjaikról. Közülük különösen matematika
tanárunk „bizonyságtétele” ragadott meg

Egy osztálytársamat már életpályája elején
több visszautasítás, olyan próba érte, amit
ámulva hallgattunk, a leghosszabb ideig
tartott elmondani, de azt gondoltam, hogy ez
egy embernek túl sok. És a jelenben sincs
megoldás, hogy véglegesen megnyugodna
élete. A találkozó végeztével Budapestre ő
hozott fel minket autójával, ahol egész úton
beszélgettünk. Hamar kiderült, hogy szíve
mélyén ő is hisz Istenben. Csak biztatni
tudtuk, hogy életében a megoldást Tőle lehet
kérni. Elmondhattunk neki néhány példát a mi
életünkből, amikor nyilvánvalóan nem a mi
érdemünk volt, ami történt velünk, hanem
Isten kegyelméből éltünk át csodadolgokat,
hogy nekünk a gyülekezet ad otthont a hívő
életünkhöz.
Hálás szívvel gondolok vissza a találkozó
napjára, sokáig megmaradnak az emlékek, ha
felidézzük őket.
Marton Andrásné
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utca), Horváth László (Pesterzsébet) és ifj. Zentai
László (Eger). Délelőtt Zentai testvér hirdette az
igét az 50. Zsoltár alapján; az Úr szól és hív: –
hogy közölje velünk igazságát, –mert mi nem
tudjuk megváltoztatni magunkat, –egy hálás
életre, –egy őszinte, Benne bízó életre, –a vele
való közösségre, már itt, és országában is.
Délután fehér asztal mellett, majd az
istentiszteleten bizonyságtételekkel emlékeztek az
eltelt időszakra.
Július 31.
Mindig időszerű figyelmeztetések
hangzottak az igehirdetésben: 1.Sám 16:7-13.
Isten nem a külsőt nézi, hanem a belsőt, illetve
Mt. 7:15-23. a beszéd megtéveszthet, ezért a
cselekedetekre figyeljünk.
Augusztus 1. Csontos Csaba és Deme Ágnes
második gyermeke, Csontos Flóra Nadin
megszületett.
Augusztus 3. Megszületett Pistai Ferenc és
Kelemen Éva első gyermeke, Árpád.
Augusztus 6. Lázár Éva (Rákoscsaba) és ifj.
Mokán
László
(Pesterzsébet)
menyegzői
istentisztelete volt gyülekezetünkben. Almási
testvér az igehirdetés, ifj. László Gábor az
áldáskérés szolgálatát végezte. A két gyülekezet
és a Központi Énekkar énekeseiből álló összevont
énekkar énekelt.
Augusztus 7. A délelőtt folyamán Almási testvér
az idősek otthonában, Surányi Péter tv. a
kórházban
végzett
igei
szolgálatot.
A
gyülekezetben gyermekbemutatás volt, Kovács
Bíborkáért imádkozott Almási testvér és a
jelenlevők, majd igehirdetés, úrvacsora és
gyülekezeti
tanácskozás
következett.
A
tanácskozáson a gyülekezet 94 tagja egyhangú
szavazással
jóváhagyta
Dömötör
István
bemerítési és tagsági kérelmét. Délután
beszámolók hangzottak el az igehirdetés előtt a
Központi Énekkar angliai útjáról, és a Kegyelem
Alapítvány füzérradványi táboráról.
Augusztus 13.
Tápiószecsőn – leányánál – 92
éves
korában
meghalt Nagy Józsefné,
gyülekezetünk legidősebb tagja.
Augusztus 14.
Bemerítési ünnepély. Dömötör
István részesült a bibliai keresztségben.
Testvérünk nagy mélységeket járt meg, amíg
Jézus Krisztus szeretete kiemelte, irányváltásra
kényszerítette. Hálásak vagyunk, hogy Nála ma
sincs lehetetlen. Az igehirdetés a szerecsen
főember szavait idézve (Apcs. 8:36.) – mi gátol
abban, hogy bemerítkezzem? – a bemerítés előtt
állók gátjairól szólt. Vannak, akik a különféle
gátló akadályokkal küszködnek ahelyett, hogy
életüket Urunk kezére bízva engedelmeskednének
szavának. Az istentisztelet után Tóka Ágoston
tagfelvételére maradt vissza a gyülekezet 76

Gyülekezeti események
Június 12. A délutáni istentisztelet keretében a
szervezett szolgálatok nyár előtti évzáró alkalmát
tartottuk. A gazdag programban a gyermekek
bibliaköri csoportjai, és a különféle szolgáló
csoportok részéről prózai, ének- és zeneszámok
hangzottak el.
Simon Viktória és Kánai Gábor eljegyezték
egymást.
Június 17. A pesterzsébeti temetőben Lőrincz
Tekla testvérnőt – Varga Teréz (Lajosné)
édesanyját – kísértük utolsó földi útjára, 95.
életévében az Úrhoz költözött. Az ige vigasztaló
és figyelmeztető szavait Papp János, a Nap utcai
gyülekezet lelkipásztora tolmácsolta.
Június 18. Menyegzői istentisztelet, Jacura
Viktória és Kovács Kornél fogadott örök hűséget
egymásnak közös életútjuk kezdetén.
Június 19. Egész
napos
egyházkerületi
kiránduláson vettünk részt Királyréten, több
gyülekezettel
együtt
közös
szabadtéri
istentisztelet volt. Szervezett programok is
gazdagították a napot.
Június 26. Délelőtt Almási testvér a Zsolt
33:20-22. versei alapján a fölbontatlan levelekről
szólt. Isten levele számunkra a Biblia, ezen
keresztül jutnak el hozzánk üzenetei. Átvesszük a
nekünk szóló üzeneteket? Délután igei
szolgálattal (Mt 7:1-5. Ne ítélj, hogy ne ítéltess)
búcsúzott el Papp Barnabás teológus tv. a
gyülekezettől.
Megszületett Kovács Bíborka, Kovács Árpádék
második gyermeke.
Július 3. Úrvacsorai alkalom. Isten csodálatos
hatalmát mutatta meg abban, hogy Horváth
László presbiter tv. május 17-én kezdődött súlyos
betegsége után – gyógyulófélben – eljöhetett a
gyülekezetbe.
Simon Lídia közel tíz hónapos angliai távolléte
után végleg hazajött.
Délután Almási testvérék Dunaújvárosban
szolgáltak, itthon az igehirdetést Nagy László
végezte.
Július 10.
A nyári időszakban a délutáni
szervezett szolgálatok helyett Almási testvér
beszámolóra szólította fel azokat, akik üdülésből
megjöttek, vagy részt vettek valamilyen
szervezett programon. Ma a fiataljaink közül
azok, akik az egyházzenei tanfolyam (június 27. –
július 8.) hallgatói voltak, modták el élményeiket,
tapasztalataikat.
Július 24.
Gyülekezetünkben emlékeztek meg
bemerítésük 50. évfordulójáról Balkainé Veres
Rózsika (Pesterzsébet), Bartha Gábor (Alsóhegy
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tagja, akik egyhangúan támogatták felvételét.
Délután az igei üzenet 1.Móz 19:17-ben leírt,
Lótnak szóló utasításra hivatkozva hangzott: a
hegyre menekülj! Az embereket űző fölfelé
törekvési, kiemelkedési vágya helyett minket
Golgota hegye vár, ahol bűneinktől szabadulva,
az üdvösségre jutunk el.
Augusztus 21.
Tahi
vasárnap,
gyülekezetünkben nem volt összejövetel. Tahiban
országos
hálaadónap,
és
az
újjáépített
„Jeruzsálem” átadása történt.

Az ENSZ világméretű felmérést indított. A
felmérésben a következő kérdés szerepelt:
„Kérem, mondja meg őszintén a véleményét
arra nézve, hogyan lehetne megoldani az
élelmiszerhiányt a világ többi részén?”
A felmérés nagy kudarccal végződött, mert:
Afrikában nem tudták, hogy mit jelent az
„élelmiszer”
Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az
„őszintén”
Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a
„hiány”
Kínában nem tudták, mit jelent a „vélemény”
A Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a
„megoldás”
Dél-Amerikában nem tudták, mit jelent a
„kérem”
Az Egyesült Államokban pedig nem tudták,
mit jelent a „világ többi része”.
(Internet)

Fakanál
Rakott fasírt
A fél kiló sertéscombot otthon daráljuk le három-négy
szem tisztított nyers krumplival együtt. Utána egy fej
dinsztelt hagymával, borssal, majorannával, sóval és
egy nyers tojással összegyúrjuk. Jól kizsírozott tepsibe
lerakjuk a massza felét. Egy sor karikára vágott
kemény tojást teszünk rá (2 db.), majd lefedjük két,
vízben áztatott, kifacsart és petrezselyemzölddel és
egy nyers tojással összegyúrt zsemlével. Legfelülre a
húsmassza kerül, leöntjük kevés olajjal és betesszük a
sütőbe. Amikor kockára szeletelve krumplipürével
feltálaljuk, senki sem veszi észre, hogy ez a pompás
ételkülönlegesség
tulajdonképpen
csak
egy
felturbózott fasírozott.

Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:

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

Csípős-illatos grillezett hal
Hozzávalók (4 szem.): 2 közepes pisztráng, vagy
sovány ponty (kb. 800g/db); 1 ek. csípős paprikakrém;
1 ek. paradicsompüré; 1 kk. szardellapaszta; 2 ek.
szójaszósz; 1 citrom leve; ½ dl száraz fehérbor; só;
bors; 120 g lágy vaj; 4 gerezd fokhagyma; 1-1 ek.
vágott snidling, petrezselyem, majoránna, citromfű; 23 ek. olaj; 2 hegyes csípős paprika; 8 citromgerezd
Elkészítése: A megtisztított halakat megmossuk, és
mindkét oldalukon, gerincükre merőlegesen, 2 cmként
bevagdossuk
(a
pontyot
sűrűbben).
Összekeverjük a paprikakrémet, paradicsompürét,
szardellapasztát, szójaszószt,a citrom átszűrt levét, a
bort, ízlés szerint sót és borsot, majd kívül-belül
megkenjük vele a halakat. 2 órára hidegre tesszük,
közben egyszer megfordítjuk őket a pácban. A vajat
kikeverjük az áttört fokhagymával, a zöldfűszerekkel,
sóval és borssal. 10 cm-es rudat formálunk belőle,
alufóliába csomagoljuk és 1 órára betesszük a hűtőbe.
Ezután a fűszervajat 8 szeletre vágjuk. A halakról
letöröljük a páclét, 2-2 szelet vajat a hasukba
fektetünk és hústűvel betűzzük. Olajjal megkent
rácson mindkét oldalukon 5-5 percig sütjük őket. A 4
adagra osztott halhúst kukoricalevelekre tesszük,
tetejükre fektetjük a maradék fűszervajat és a
fekarikázott csípős paprikával, citromgerezdekkel és
petrezselyemmel díszítve tálaljuk.

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

Imaházcím:

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

Lelkipásztor:

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