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Május van!
Testvér! Nem látod kint a rügyeket?
Nem érzed, milyen forrón ring a szél
a bíborrá vált nagy vizek felett?
Mert égetve süt fönt a nyári Nap,
s az teszi bíborrá a nagy eget
mely tavaszias, fénylő ruhát kap.
A szívünk is úgy vágyik valami
másik, tavaszi, új ruha után,
benne új hittel, bátran vallani!
Május van, testvér, szíved kapuját
tárd ki a forró tiszta tavasznak,
s mondd el Istennek üdvözlő imád.
Borulj le mélyen, nem hideg a föld,
felmelegítette az Isten szíve,
s a tóban a víz csodálatos zöld.
Reménységre int nézd, e cseppnyi víz.
Többet ér ezer bátorító szónál,
megtanít arra, hogy az Úrban bízz!
Kiáltsd világgá az új tavaszban:
– Áldott az Úr ki ad még napsugárt,
vígasztalást, hogy remélj, mert május van!
(Kárász Izabella)

Édesanyámhoz
Este, hogyha fekszem,
reggel ha kelek:
Édesanyám imádkozni
tanít engemet.
Odaül az ágyhoz,
megfogja kezem,
jó Istenről, Jézusunkról
beszélget velem.
Üdvözítőm, kérlek,
halld meg sóhajom:
Áldd meg az én anyácskámat,
áldd meg, de nagyon!
(Csopják Attila)

2010. május

Szülőnek lenni
megtiszteltetés
Miért jelent megtiszteltetést az édesanyák,
édesapák szolgálata? A Biblia azt írja, hogy az
anyaméh gyümölcse jutalom. Jutalom, mert a
gyermekáldás sok örömet – és egyúttal gondot,
felelősséget jelent a szülők részére.
Nézzük a „szebb” oldalát. A Jóisten a nők
szívébe írta a gyermekek iránti vágyat. A gyermek megszületésével kiteljesedik a házaspár
élete. (A házasság öröme önmagában is áldás,
ha az Úr nem ad gyermeket.)
Nagyon sok jó irodalmi mű áll a szülők
rendelkezésére a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ezzel sokat segíthetnek a szülőknek. Mi,
hívő szülők azt valljuk, hogy ebben a kérdésben is a legfontosabb „tankönyv” a Biblia.
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon.
Még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
(Péld.22.6.). A hívő családi fészek biztonságot
ad a gyermekeknek. A gyermekek szüleik szeretetén keresztül érzik meg a Jóisten szeretetét.
Sok hívő családban törekszenek a szülők a
szeretetteljes légkör kialakítására. Nem könynyű feladat Istentől kapott szeretettel, bölcsességgel felnevelni akár csak egy gyermeket is.
Ezért (is) szükség van arra, hogy a hívő szülők
minden nap olvassák a Bibliát, hogy elcsendesedjenek az Úr előtt.
A mai rohanó világban ezt egyre nehezebb
megvalósítani. Kérjünk a Jóistentől erőt, hogy
ezt tegyük – rendszeresen. Így tudnak a gyermekek – a kicsinyek és a nagyobbak is – szeretetteljes lelkületet vinni abba a közösségbe,
ahol a nap jelentősebb részét töltik.
Sajnos a világ „pora” rájuk is ráragad. Ezért

kell sokat imádkoznunk értük – és velük is.
A Bibliában nagyon szép példák vannak –
így a gyermekekkel kapcsolatban is. A gyermek Sámuel meghallotta az Úr szavát. Bárcsak
a mai gyermekek, fiatalok is tudnák választani
az Úr útját, az Úr szolgálatát!
Segítse erre őket a Jóisten!
(Halász Sándorné)

Ha én felnőtt volnék
Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy
rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni.
Folyton jónak lenni iszonyúan unalmas, és
amellett fárasztó is.
- Ha sokáig ülsz mozdulatlanul a széken, elzsibbad a lábad,
- Ha késsel-villával igyekszel enni, kirepül a
hús a tányérodból
- Ha egészen tisztára mosod a kezed a többiek
már rég asztalhoz ülnek mire elkészülsz.
A felnőttek folyton csak azt mondják:
- Legyél jó! – meg azt, hogy
- Ne legyél rossz! – meg azt, hogy
- Fogadj szót! – meg azt, hogy
- Viselkedj rendesen!
Könnyű azt mondani! Mert hiába mondják azt
a felnőttek, hogy addig örülj, amíg gyerek
vagy!
Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy
felnőttnek lenni sokkal jobb!
A felnőtt azt a ruhát veszi fel, amelyik eszébe
jut
- ha tűzoltó szirénát hall nyugodtan kihajolhat
az ablakon
- akármennyire is kimelegedett mindig ihat vizet
- olyan halkan köszönhet, ahogy csak akar
- és nem kell akkor lefeküdni, amikor a legérdekesebb a tv
De ez még nem minden!
A felnőtt azt csinál, amit akar – a gyereknek
azt kell csinálni, amit a felnőtt akar.
A felnőtt folyton rászól a gyerekre!
- Vedd fel a pulóvert! –meg akarsz fázni?
- Mosd meg a kezed! –koszos kézzel akarsz
enni?
- Ne rágd a körmöd –még nézni is rossz!

- A lábad elé nézz! –mert orra fogsz esni!
- Rakd el a játékaidat –mindig én pakoljak utánad?
És ha a gyerek nem fogad szót, akkor az következik:
- hányszor mondjam? - hányszor mondjam? –
hányszor mondjam?
És a felnőttek ezt olyan sokszor tudják mondani, hogy a gyerek mégiscsak szót fogad
- és megmossa a kezét,
- és felveszi a pulóverét,
- és a lába elé néz,
- és nem rágja a körmét,
- és elrakja a játékait
És akkor a felnőtt végre boldog.
(Janikovszki Éva)

Idézetek
Az anyák azt is tudják, amit a gyermekek nem
mondanak el. (ismeretlen)
Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát.
(zsidó közmondás)
Nem ismerjük a szülői szeretetet addig, míg mi
magunk szülőkké nem válunk.
(Henry Ward Beecher)
Teljesen mindegy milyen idős egy anya, középkorú gyermekén is a változásokat fürkészi.
(Florida Scott-Maxwell)
Abban a pillanatban, amikor a gyermek megszületik, megszületik az anya is. Soha nem létezett előtte. A nő létezett, de az anya még
nem. Az anyaság valami teljesen új érzés.
(Osho)
Amikor anya nem boldog, senki se boldog.
(ismeretlen)
Az anya nem az a személy, akire támaszkodunk, hanem aki szükségtelenné teszi a támaszkodást.
(Dorthy Canfield Fischer)
A fának nem fáj, ha letörik a virágát, ó, de az
anyai szívet fájdalomból gyúrta a Teremtő!
(Gárdonyi Géza)

Tavaszi időjárás
Tudjuk, hogy változékony. Elmúlnak a fagyok, hogy az ember ne fázzon. Kezd ereje
lenni a napnak, hogy szívesen menjünk sétálni
egyet. Az időjósok azt mondják, rossz idő lesz,
de amikor felkel a család egy szombat reggel,
azt látja, hogy a tavasz másként gondolja. A tavasz úgy gondolja, hogy nem az lesz, amit
gondoltak sokan, a tavasz azt mondja, élj a lehetőséggel, süt a nap, szép az idő, indulj a családoddal egy kellemes autós kirándulásra.
Gyere, nézd meg a várost, ahogy a téli szürkeség odavész, nézd meg a Dunát, amit az olvadt
hó emelt tavaszi szintre, nézd meg a Dunakanyart, sétálj Esztergomban, tervezzétek a jövőt.
A folyó másik oldaláról nézd meg a hegyeket,
figyeld csak meg, milyen szépen zöldülnek a
fák, ha figyelmes vagy, virágokat is láthatsz,
közben örülj a családodnak. Ti együtt vagytok.
A tavasz is veletek örül. Ha útba tudod ejteni,
térj be a bővebb családodhoz, örülhessenek
nektek, örüljetek nekik. Hazafele nézz meg három különböző szivárványt a csepegő esőben.
A Teremtő nem véletlenül tette oda. Holnap
barátoknak örülhetsz, barát kisgyermekének,
mert Istenünk színe elé hozzák majd. A tavasz
változékony. A vasárnap kicsit esős. Az esőben is lehet sétálni. Gyere, próbáld ki, a gyermekbemutatás után sétálj egyet az ébredező
városban a családoddal, keress egy romantikus
éttermet, ahonnan nézheted a kinti esőt. Örülj a
családodnak. Mindjárt megint sétálhatsz a családoddal. Kopognak az esőcseppek. Örülj a
mának, örülj, hogy hétvége van. Holnap már
nem tudsz ennyire spontán tenni. Elindul a hét.
A tavasz változékony. Az élet is. Az eső
már nem kedvesen kopog. Durván dörömböl.
Nem átlagos hét vár rád. Valami eldőlt, ami
nem a tavaszon múlik, nem rajtad, valaki sokkal fentebb való dönt. Isten. Akartad az akaratát. Mások a tervei, mint neked a hétvégén.
Másként gondolja a jövőd. Megteheti. Tényleg
hálás vagy a vezetéséért? Tényleg akarod az
akaratát? Ő nem csak jó idő, meg napocska
ura. A halálé is. Ez már nem olyan kis tavaszias hangzású? Ennek már nem biztos, hogy tetszeni fog a vége! Ő úgy gondolja, hogy nem
mindenkinek kell megszületnie. Ezt nem a tavasz dönti el. A tavasz most már sír. Nem tudja

abba hagyni. A megmaradt család most már
sír. Nem tudja abba hagyni. Ha nem néz Istenre. Ha nem néz a jövőbe. Ha nem néz a reményre. Nézz! Nincs más lehetőség. Senki
sem mondta, hogy minden könnyű. Főleg nem
Isten. Nem ringatott ebbe az álomba. Nézz fel!
Láthatsz megoldást is! Van múltad, jelened, jövőd. Van a családodnak múltja, jelene, jövője.
Panaszkodhatsz. Panaszkodj! Kiálts fel!
Mondd el, hogy fáj! Mondd el, hogy nem így
akartad! Isten ad rá lehetőséget. Meghallgat.
Meghallgat, s a jövőbe mutat. Felállhatsz. Továbbmehetsz. Isten ad rá lehetőséget.
Azt a hétvégét pedig sosem fogjuk elfelejteni. Örök, s kedves emlék.
Köszönöm tavasz, köszönöm Istenem!
(Császár Levente)

Szentlelkével
tölti be övéit
Pünkösdkor, az Úr Jézus ígérete szerint, eljött a
Szentlélek ebbe a világba. „Jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem
jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt
hozzátok” – mondta Üdvözítőnk (Jn.16:7.). Hogy a
Szentlélek eljött ebbe a világba, nem azt jelenti,
hogy ő idegen lett volna akár a teremtett kozmosztól, akár az emberek világától. Inkább azt jelenti,
hogy olyan módon viszonyul az emberekhez,
ahogy addig nem viszonyult. Jézus ezt az újat úgy
fejezte ki, hogy azt mondta a tanítványoknak, hogy
az igazság lelkét nem kaphatja meg a világ „mert
nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt,
mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz”.
A Szentlélekkel való ilyenfajta közelség kezdődött el Pünkösdkor. Ezt látjuk a tanítványoknál,
akik megbátorodtak, és a Jézusról szóló örömhírt
szétvitték a világba. Ezt látjuk az első keresztyéneknél is, akik új lelkiségükkel döbbentették meg,
majd változtatták meg a világot. Isten mindazoknak, akik hisznek és megkeresztelkednek megígérte a Szentlélek ilyenfajta közelségét, és ez a Szentlélek ajándékaiban lesz nyilvánvalóvá (Ap.Csel.
2:38.). A Szentlélek eme új megnyilvánulása a hívők közösségében lesz leginkább nyilvánvalóvá,
hisz a hívők együttesére mondja az apostol: „testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok”.
Az Isten közelléte hozzánk Szentlelke által az
egyik legnagyobb gondolat és leghatalmasabb va-

lóság, amit az ember elméje felfoghat, és amit az
ember életében megtapasztalhat. Állj csak meg egy
pillanatra kedves olvasó! Gondold végig ezt a
tényt! Isten irgalmából Jézus Krisztus által eljött
ebbe a világba, hogy a mi elrontott életünket helyrehozza, és visszaállítsa az emberrel a bűn miatt
megromlott szeretet közösséget. Ezt Jézus Krisztus
által tette, aki „önmagát adta érettünk áldozati
ajándékul, az Istennek kedves illatként” (Ef.5:2.).
Ez azért volt lehetséges, mert az ő neve Immánuel,
velünk az Isten. Ott volt Krisztusban Isten a kereszten is, hogy megbékéltesse magával a világot
(2.Kor.5:19.). De ez nem volt elég. Mindenkinek
meg kell tudnia azt, amit Jézusban Isten tett, és
akik ezt hittel elfogadják, és a Krisztust befogadják, azok ezzel a befogadó aktussal a Szentlélekkel
olyan közelségbe kerülnek, amire Jézus úgy utalt,
hogy „nálatok lakik, és bennetek lesz”. Így lett igazán beteljesülve az Immánuel ígérete. Velünk az
Isten, bennünk a Lélek!
A Lélek személyessé teszi számunkra Isten igéjét; általa találjuk megszólítottnak magunkat. A
Lélek az, aki bizonyosságot ad nekünk arról, hogy
Istennek kedvesek vagyunk, és hogy elfogadott
minket gyermekeinek. A Lélek az, aki munkálja
bennünk azt a gondolkodásbeli, magatartási és jellembeli változást, amit az ige szentségnek nevez.
Hisz a Szentlélek a szentség lelke. Ha ő szabadon
munkálkodhat bennünk, akkor „termünk olyan
gyümölcsöket”, mint a szeretet, öröm, békesség,
türelem, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség.
Miért tudod ezeket megélni? Mert a Szentlélek van
az életedben.
A Szentlélek pártfogó, vigasztaló, bátorító és
szószóló. Milyen hatalmas erő és csodálatos lehetőség ez a hívő ember számára! Lehet az élet akár
milyen nehéz, lehet a rossz akármilyen durva, az
élet akármilyen mostoha, a hívő ember a Szentlélek által végül megtalálja a megoldást, a bátorítást,
a vigasztalást és az erőt. Mikkel küszködsz most?
Külső problémákkal? Vedd a Lélek vigasztalását,
erejét, hogy túlléphess és győzhess! Azt látod,
hogy a baj benned van? Bűneid, hibáid, helytelen
életviteled nyugtalanítanak? Fordulj oda tudatosan
a benned élő Szentlélekhez és engedd, hogy teremje benned gyümölcseit!
A Szentlélek bennünk létét és munkáját az ige a
„betöltés”, „megtöltés” képével is szokta jelezni.
Négy esetben olvassuk azt, hogy valaki „teljes volt
Szentlélekkel”: Jézus a bemerítkezése után
(Lk.4:1.), a hét diakónusnak kellett betöltenie ezt a
feltételt (Ap.Csel.6:3.), István az első vértanú
(Ap.Csel.6:5, 7:55.) és Barnabás (Ap.Csel.11:24.).
Jóllehet mások is lehettek Szentlélekkel teljes emberek, de ezekben az esetekben az ige külön kiemeli ezt az állapotot. A kifejezés valószínűleg

nem átmeneti állapotra, hanem hosszabb időre utal,
és egy ember olyan állapotát jelzi, amikor életében
semmi sem gátolja Isten lelkének munkáját, amikor az érzéseket, gondolatokat, szavakat és tetteket
szüntelen ő befolyásolja. Ez egy nagyszerű állapot,
amire mindnyájunknak törekednünk kell.
Az igében többször találunk olyan utalást, hogy
valakik „megteltek” Szentlélekkel. Ha ezeket az
igehelyeket tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy ezek
a személyek és alkalmak a szolgálat különleges alkalmaival állnak összefüggésben. Isten Lelke erőt,
bölcsességet, tekintélyt adott bizonyos szolgálatok
elvégzésére. Épp annyit, amennyire az illető szolgálathoz az illető személynek szüksége volt. Bágyadt bizonyságtételeink és erőtlen szolgálataink
dinamikusak és hatalmasak lesznek, ha betelünk
Isten Lelkével. Könyörögjünk, várjuk és higgyük,
hogy ez lehetséges a mi számunkra is, itt és most!

(Dr. Kovács József lp., Nagybánya)

Kocsmatúra
Imaéjszaka Kispesten, 2010. április 2.

Mindig is ott volt bennem a vágy – ahogy
most is ott van – hogy menjek evangelizálni,
imádkozni, cselekedetekkel szolgálni Istennek.
Az egyetlen probléma, ami sokszor sajnos
visszatartott ettől, az a támogatás hiánya volt.
Úgy éreztem, egyedül vagyok, és akkor inkább
nem megyek, vagy legalábbis csak nagyon ritkán. Márciusban olvastam az e-mailemet, ahol
egy barátom keresett társat egy izgalmasnak
ígérkező imaéjszakához. Ez volt a nagy lehetőség!
2010 nagypéntekén került sor az imaéjszakára, ami a tervek szerint este kilenctől következő nap reggel ötig tartott. Családi áhítattal
nyitottuk meg az alkalmat, ahol felkészültünk
az útra. Jó néhány kilométeres út volt ez
ugyanis, Kispest kerületen végig a kocsmákon.
Innen jön a kocsmatúra elnevezés is, ami persze keresztény körökben egy kicsit mást jelent.
Az éjszaka célja az volt, hogy az alkoholistákért, a részegekért, a kocsmák megszűnéséért
imádkozunk.
Az uszkai példán felbátorodva hittel indultunk neki, hogy itt is lehetséges az a változás,
ami az ukrajnai határon fekvő kis faluban megtörtént: a helység egyetlen kocsmája is megszűnt (mint a lerészegedés helye – már csak
üdítőt adnak ki), ugyanis a tulajdonos megtért.

Nem számoltam, összesen hány kocsmán
haladtunk végig, és mennyiért imádkoztunk, de
hosszú utat tettünk meg az éjszaka alatt. Zsoltiéktól indulva végigmentünk az Ady Endre utcán, visszafelé pedig az Üllői úton, majd haza.
A kocsmák előtt megálltunk és imádkoztunk,
hogy Isten Lelke érintse meg az embereket, és
hozza ki őket onnan – a kocsma helyett teljenek meg a gyülekezetek, így szólt az imaéjszaka mottója.
Útközben traktátusokat dobtunk be a postaládákba, és bőven osztottunk belőle az embereknek is, akikkel összefutottunk. Utunk egyik,
talán legkiemelkedőbb pontja a Határ úti megtróállomás aluljárója volt. Valamikor hajnal
felé a hidegben érkeztünk el erre a (csöppet
sem túlozva) lepusztult helyre. Az aluljáróban
hajléktalanokkal találkoztunk, ahol arra indított
a Lélek, hogy beszéljünk velük. Adtunk nekik
is újságokat, traktátusokat, elmondtuk az evangélium lényegét, majd együtt imádkoztunk velük, hogy találják meg Istent. Személyes kedveltem egy hölgy volt, akin látszott, hogy nagyon keresi Istent, és bármit megtenne azért,
hogy megszabaduljon. Nem értette, hogy miért
történik vele mindez (szegénység, betegség, levágták az ujját, felhasították a fejét, kegyetlen
bántalmazásokról mesélt), de őszintén beismerte, hogy nem Isten hagyta el őt, hanem ő
Istent. Megpróbáltuk meggyőzni őket arról,
hogy csak Jézus Krisztust befogadva lehet teljes szabadulása az embernek és békessége Istennel.
Nagyon áldásos volt az imaéjszaka, hiszem, hogy nem volt hiábavaló a munkánk.
Továbbra is szeretnék imádkozni a kocsmázók
megtéréséért; a hosszú hajú emberkéért, aki
sörrel akart megkínálni, Csárli-ért, valamint a
három másik határ úti hajléktalanért.
„Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok
el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma”
(2.Krón.15:7.)
(Széll László)

Békés
–2010. április 16-18.
Mikor odaértünk a békési sportcsarnokba,
ahol a konferencia megrendezésre került, már
Floch Gábor előadásánál tartott a program.
Gyors regisztráció után bejutottunk a sötét tornaterembe, ahol még elég sok szabad hely volt.
Megpróbáltam ráállni Gábor gondolatmenetére. Röviden és tömören, az idei téma a hűség
volt, minden előadó alapvetően erről beszélt.
Szombat délelőtt Budai Lajost hallgattuk két
felvonásban is, aki szintén érdekes dolgokról
beszélt – őt ezelőtt még nem hallottam, de nagyon pozitív a benyomásom róla. Legfontosabb dolog, amit tőle tanultam: „nem opció,
hogy hűtlen legyek Istenhez”. Délután Durkó
István szolgált, akinél már rávett a Lélek, hogy
elővegyem a jegyzetfüzetem. Alapige (mondhatni az egész konferenciára) a Jel. 2:10:
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet
koronáját.” Három rossz dolog épült be a mai
társadalmunkba a hűség terén. 1. Hűség a tárgyakhoz – a kapcsolatok helyett (pl. telefonhoz, autóhoz jobban ragaszkodsz). 2. Hűség az
emberekhez, amíg nekem jó (pl. barátság csak
addig, amíg hasznom van belőle). 3. Hűtlenség
Istenhez. Hűség = szeretet (85.Zsolt.11-12), felelősségvállalás (Gal.6:2), kitartás! Vasárnap
délelőtt Meláth Attila szólt hozzánk, akit már
sokszor hallottam, de így még soha! Mindig is
szívhez szóló volt, és felrázta az embereket, de
ez most mindenen túltett. Kiabált, sírt, nevetett, suttogott, imádkozott, kalimpált, és mindezt Lélekkel telve. Nem jegyzeteltem, de az
előadás kellőképpen megtette a hatását. Mesélt
egy történetet gyülekezetbe járó „testvérek”
összebékítéséről. [Az egyik testvér úgy volt a
másikról, hogy csak baltával látogatja meg őt,
de Attilának sikerült elrángatnia, majd elbeszélgetnie velük. A végén őszintén megbocsátottak egymásnak. Majd megint egy másik tagot kellett visszahozni a gyülekezetbe, akit
még régóta kiutáltak maguk közül a társai. Egy
kiadós beszélgetés után – a Lélek munkájának
köszönhetően – megtörtént a csoda. A testvérek visszafogadták, és ő is megbocsátott mindenkinek.] Megtanultuk továbbá, hogy nekünk
hívőknek is szabad diszkóba járni. De csakis
akkor, ha úgy megyünk oda, hogy „nem fize-

tünk belépőt, felkapcsoljuk a lámpákat, leállítjuk a zenét, kiállunk a tömeg elé, és legalább
fél órát beszélünk az ott levőknek Jézus Krisztusról”. Attila ehhez is elmesélte a saját bizonyságát, ahogy ő csinálta anno egy kisvárosban. Másik fontos pont volt a hűség az Igéhez. Sok fiatal sorolja a focistákat, színészeket,
zenészeket, énekeseket stb. de a kisprófétákról
egyebet nem tud, minthogy „alacsony termetűek voltak”. Tanulnunk kell továbbá az igeverseket („ki az, aki most kapásból el tud mondani hetven igeverset?” – hangzott a kérdés). A
találkozót énekléssel és imádsággal fejeztük
be.
A zenei dicsőítést idén az Enharmony meghívott zenekar vezette, akiket már Kiskőrösön
megismertünk. Felekezetközi csapat, akiknél a
hangszerelés valóban magas szintű, és az énekhangokra sem panaszkodhatunk. Szereplésüket
tekintve felszabadultak voltak, és teljesen átérezték azt, amit csináltak. Személyes véleményem, hogy néha azért jobban hasonlított a dicsőítés egy tigris-kungfu művészetre, vagy tornaórára, de a végére egész jól belerázódtak a
srácok, na meg mi is. A hétvége éneke egyértelműen az Adonai (Tiéd a végtelen, a kárpiton
túli tér). Valóban áldásos volt az éneklés. Egy
másik énekes szervezés is fellépett szombat
délután, a Kvint nevű erdélyi csapat. Öt srác
énekelt, a hangszerelés magnóról jött, de mint
utólag kisült, az ének is. A CD a második dal
közepén csődöt mondott, és csak azt vettük
észre, hogy egyszer csak elhalkul a koncert – a
srácok pedig még egy másodpercig tátogtak
hozzá. De ezzel együtt is jók voltak a maguk
nemében.
A hazafelé út is csak Istennek köszönhető,
hogy sikerült. Lekéstük ugyanis az utolsó
buszt, amivel elértük volna a tervezett vonatot,
amivel a barátaink is mentek. Ekkor jött egy
mentő ötlet, hogy valaki kivisz kocsival az állomásra. Dalma kapcsolatainak köszönhetjük,
hogy ez összejött, és időben odaértünk.
Áldott hétvége volt, és úgy érzem, méltóképpen zártuk ezt a tanévet is a konferenciákkal. Nyáron pedig nagytábor, remélhetőleg
Soul&Gospel a Westend-ben, imaéjszaka, bemerítés és még egy jó pár közös program.
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet
koronáját.”
(Széll László)

A mágikus homeopátia
Múlt alkalommal igyekeztem csokorba
szedni az alternatív gyógyászat fogalomkörébe
tartozó tiltott módszereket. Ezúttal szeretnék
külön is kiemelni egyet, mivel mind közül ez a
terület kapja a legnagyobb publicitást. A homeopatikus készítményekről lesz szó, ui. ezeket lehet leginkább eladni úgy, mintha valódi,
természetes alapanyagokból előállított gyógyhatású készítmények lennének. Minden patikában kaphatók, gyakorlatilag nincs olyan testilelki nyavalya, amire ne tudnának valamit
ajánlani. Sajnos előfordul, hogy magukat keresztyénnek valló orvosok is javasolják a szedésüket...
De mi is van mögötte konkrétan?
Alapítója Samuel Hahnemann (1755-1843) a
lipcsei egyetemen tanult orvostudományt és
kémiát. Szabadkőműves, a keleti vallásokat tanulmányozta. Megfigyelése szerint, ha egészséges ember veszi be a malária gyógyszerét, a
kinint, az a maláriához hasonló tüneteket produkál. Ezt általánosította úgy, hogy nem a betegség tüneteit enyhítő, hanem éppen ellenkezőleg, a tünetet előidéző szert kell használni a
gyógyításhoz. Nyíltan vallotta, hogy a homeopátiát mennyei hatalmak kijelentése által nyerte. Tehát egy okkult szellemi gyökerekkel rendelkező személlyel van dolgunk, aki maga is
elismerte, hogy a kezelés során nem a felhasznált hatóanyagok, hanem bizonyos szellemi erők hatnak.
A módszer két pillérre épül. Első a hígítási eljárás. Mivel a szerektől a tünetek fölerősödtek,
ami veszélyessé vált, így hihetetlen mértékben
hígítani kezdte az oldatot. Ennek az a vége,
hogy a hígított anyag gyakorlatilag elvész az
oldószerben. Paradox módon, használói szerint
a „gyógyszerek” annál jobban hatnak, minél
kisebb a hatóanyag-tartalmuk. Sőt, egyes orvosaik szerint be sem kell venni a szert, elég csak
megszagolni. Második lépésben a hígított oldatot össze kell rázni, hogy életerővel teljen
meg. A hígítást és a rázást váltogató módszer
az ún. potenciálás vagy dinamizálás. Lényege,
hogy a rázás során az anyagba bevésődjenek az
információk. Minél tovább rázzák az anyagot,
annál jobban feltöltődik természetfeletti energiával, és a benne lévő anyagtalan erő segítsé-

gével helyreállítja a testben a kozmikus energia harmóniáját. (Mellesleg, amikor Hahnemann kitalálta a dinamizálást, egy nagy, bőrkötéses Biblia volt a keze ügyében, így ahhoz
kezdte ütögetni az üvegcsét…)
A készítmények alapanyagai nagyrészt növényi eredetűek (pl. kamilla, árnika, rozmaring),
de megtalálhatóak bennük állati (pl. harcsabajusz, keresztes pók, osztrigahéj) és ásványi eredetű anyagok, sőt mérgek (pl. arzén, fluorsav)
is. A kiindulópont mindig az ősoldat, amit
1:100 arányban felhígítanak. Aztán, egy csepp
ősoldatot egy kémcsőben 100 csepp borszeszszel (vagy desztillált vízzel) hígítanak, majd
rázogatás közben 100-szor hozzáütik egy kemény, de elasztikus tárgyhoz. Ebből a C1 oldatból egy cseppet egy újabb kémcsőbe tesznek, és 100 csepp borszesszel keverve újra dinamizálják. Ezt egészen addig csinálják, amíg
minimum a C30-at el nem érik. (A legnagyobb
potencia a C100.000!)
Belátható, hogy a módszer alapelvei ellentétesek az igazolt orvostudománnyal. A hasonlót a
hasonlóval elv alapján képtelenség gyógyítani.
(Ha pl. valakinek hasmenése van, annak nem
adunk ricinusolajat – még legyengítve sem.)
Bár, alapvetően ez a gondolat nem idegen az
orvostudománytól, mivel a védőoltásoknál –
kis mennyiségben – legyengített kórokozót juttatnak a szervezetbe. Ez ellenanyag képződést
indít el, ami az igazi kórokozó ellen is hatékony lesz. Ez bizonyíthatóan működik is, de
csak, mint megelőző beavatkozás. Homeopátiás szerek esetében nem erről van szó.
A módszer hívei szerint a potenciálás során
szabadul fel az alapanyag gyógyító energiája.
Szerintük ui. az anyag emlékszik arra, milyen
volt molekuláris korában, és úgy is fog hatni,
hogy nincs is benne. Márpedig ez nonszensz.
Mitől hatékony akkor a szer? Állítják, a vízcseppek a mozdulatsor következtében „emlékeznek” az anyagra. Az anyagnak viszont
nincs emlékezete! Áltudományos magyarázatot
azért bőven kapunk; zagyválnak az anyag
struktúrájának, mintájának visszamaradásáról,
rezgésekről, erőterekről stb. Sokan viszont
nyíltan vallják, hogy itt a kozmikus energia
hat.
Az eddig készült tesztek ellenére máig nincs
bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármenynyivel is hatékonyabb volna, mint az azonos
körülmények között végzett placebo-terápia.

Az eljárás szimplán egy mágikus rituálé. (Meg
kell még jegyezni, hogy a homeopátia elvén
alapul a Schüssler sóterápia és a Bach-féle virágterápia is.) A homeopátiával foglalkozó
„szakemberek” jó része egyébként bevallottan
a New Age vagy a keleti gyógymódok híve.
Fontos még, hogy a beteg higgyen a készítmény hatékonyságában. Akkor hogyan lehetséges, hogy csecsemőknél is alkalmazzák? Hát
úgy, hogy az nem baj, ha a gyermek nem hisz
benne, épp elég, ha a szülő teszi helyette. A
Sátánnak úgy is jó.
Tény, hogy varázslással is lehet testi gyógyulást elérni. A kérdés csak az, hogy mi az ára?
Az, hogy Isten tiltja a varázslást, bizonyítja,
hogy működhet! A homeopátia pedig nyilvánvaló mágia, ami a gonosztól ered, ezért távol
kell magunkat tartani tőle! Elképzelhető, hogy
rövidtávon kedvező hatása van a fizikális tünetekre, viszont károsan befolyásolja az Istennel való kapcsolatot. Ne feledjük az apostol tanácsát: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok”. (1.Thess.5:21-22.)
(Vass Béla)
FAKANÁL
Brokkolis-sonkás csirkemell
Hozzávalók: 40 dkg csirkemell szeletek, 50 dkg
brokkoli, 15 dkg sajt, 2-3 dl tejszín, 6-8 szelet gépsonka só, bors és ízlés szerint fűszerek
Elkészítés: A brokkolit rozsaira szedjük, egy jenait
kivajazunk, és a brokkolival beterítjük az aljat. A
húst ízlés szerint fűszerezzük és egymás mellé ráfektetjük a brokkolira, majd a húsra a sonka szeleteket. A tejszínt ráöntjük a sonkára, a tetejére rászórjuk a reszelt sajtot és lefedjük alufóliával a jenait. Ezután kb. 30-40 percig pároljuk az alufólia
alatt, majd alufólia nélkül egy kicsit megpirítjuk a
tetejét.
Sajtos-tejfölös csirkemell
Hozzávalók: 3 csirkemell, 40 dkg trappista sajt, 1
pohár tejföl margarin, só, szerecsendió
Elkészítés: A csirkemelleket kifilézzük, és apró darabokra vágjuk. Felforrósítjuk a margarint és beletesszük az aprított csirkemellet. Megszórjuk sóval és őrölt szerecsendióval. 5-10 percig pároljuk
majd aranyszínűre, sütjük. Lereszeljük a sajtot. Kivajazunk egy jénai tálat. Beleszórunk egy kevés
csirkemellet, majd bőven meghintjük sajttal. Ezt
folytatjuk váltakozva, a tetejére sajt kerüljön. Tetejére öntjük a tejfölt, majd 10-15 percre forró sütőbe tesszük. Rizzsel vagy sült krumplival tálaljuk.

Könyörgés áldásért
Áldd meg, Uram, a kezemet
hogy finom fogású legyen
hogy tartson, de ne szorítson béklyóba
hogy adjon, de ne számításból
hogy ereje legyen vigasztalásra és áldásra
Áldd meg, Uram, a szememet
hogy meglássa a szépet
hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt
hogy átlásson a látszaton
hogy mások pillantásában melegedhessen
Áldd meg, Uram, a fülemet
hogy meghallja a hangodat
hogy észlelje a szenvedés neszét
hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt
hogy ne riadjon meg a kellemetlen hangtól
Áldd meg, Uram, a szájamat
hogy szólni tudjon Rólad
hogy szavai ne sértsenek
hogy hangjai gyógyírként hassanak
hogy ne adja ki a rábízottakat
Áldd meg, Uram, a szívemet
hogy Lelked lakóhelye lehessen
hogy a meleget őrizze és meleget adjon
hogy örömet és bánatot megkülönböztetni
tudjon
Áldd meg, Uram, az életemet
hogy áldás lehessen a magam
és mások számára.
(átvéve Galó Tamástól)
Gyerekszáj arról, hogy
Mi a szeretet?

"Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a
neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a neved." (Zsolti - 4 éves)
"A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a
fiú pedig borotválkozó arcszesszel bekeni magát,
aztán elindulnak, hogy szagolgassák egymást."
(Karesz - 5 éves)
"A szeretet az, amikor az étteremben odaadod
másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél
az övéből." (Kriszti - 6 éves)
"Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt
vagy." (Teri - 4 éves)

"A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de
belekortyol mielőtt odaadná neki, csak a biztonság
kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e." (Dani - 7 éves)
"Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezd, akit utálsz." (Nikolett - 6 éves)
"A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni
és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még
azután is, miután jól megismerték egymást." Tomi
- 6 éves)
"Tudom, hogy a nővérem szeret engem. Onnan tudom, mert nekem adja az összes régi ruháját, és
emiatt neki el kell mennie, majd újakat venni. (Laura - 4 éves)

Alkalmaink
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17 órakor
Bibliaóra: minden csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági bibliaóra: minden 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
Közös imaóra: Ünnepi Istentiszteletek előtt 9
órától 10 óráig
Törekvők órája: a v.du.-ni Istentisztelet után
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok
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Dr. Almási Mihály
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