Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 141. szám
Füle Lajos

Elballag lassan…
Elballag lassan ez a nyár is,
Elballagok én is vele.
Szépségeit jó volt csodálni,
De mennie kell a tél fele.
Tart bár a színek orgiája,
S holnap az ősz tetézi még,
De jól teszi, ki hallja – már ma –
És befogadja az Igét:
”Megszárad a fű és virága elhull…”
- - Ne vesd meg, földi nép!

Itt a szeptember –
fussunk!
Itt a szeptember, vége a nyárnak, vége az
olimpiának, és kezdődik az iskolaév. Nyaral
tunk, minden pénzünket elköltöttük, a nyaralás
után a szabadságon lévőket helyettesítettük, jól
bele is fáradtunk, a nagy kánikulában meg köz
ben „félhullaként” elpilledtünk. Elegünk van az
otthoni ricsajból, a szünidős gyerekekből, mert
csak nyűgnek vannak otthon, és nem tudunk
velük mit kezdeni.
És hurrá, végre itt a szeptember, itt a tanév
kezdés! De sajnos minden örömbe csöppen egy
kis üröm, mert ugye az iskolakezdéshez hozzá
tartozik a tankönyvvásárlás, meg a beiskolázási
költségek is, és már megint csak nyögünk.
Mármint a szülők, bár nyögnek a diákok is az új
iskolától, az új tanároktól, meg a megduplázó

2004. szeptember

dott tananyagtól, az újabb elvárásoktól. És gon
dolom, nyögnek a tanárok is, szóval nem is
annyira jó ez a szeptember, nem jó hogy itt van.
Az ősz is, csak az elmúlásra emlékeztet,
lehullanak a fák levelei, a természet téli álomra
készül. Nem túl vigasztaló, nem igazán szívde
rítő, még akkor sem, ha az őszi falevelek itt-ott
gyönyörű, soha nem látott színekben pompáz
nak. Persze nem sokáig, mert a szép levelek
ugyan úgy lehullanak, és ugyan úgy úrrá lesz
rajtuk az enyészet, mint a többi, sima, fakó le
vélen. Hát, nem jó az ősz sem.
Sebaj, a hívő ember előre tekint, hiszen „aki
az eke szarvára teszi a kezét …” No, hát néz
zünk akkor előre! Várjuk inkább a telet! A havat,
a hideget, fennakadást a közlekedésben, aztán a
locs-pocsos utcákat, a „brutálisan” magas
fűtésszámlát, a karácsonyi nyomort, meg persze
hozzá a karácsonyi kiadásokat, aztán a vizsga
időszakot … hát, talán lapozzunk, várjuk in
kább a tavaszt! Az év eleji áremeléseket, a tava
szi fáradtságot, a kimerültséget, a melankólikus
álmatlanságot, az egyhangú munkát, a robotot.
Még a medve is visszamegy a barlangjába, hogy
aludjon egy sort! Na persze, ő megteheti, de mi,
a rövid téli nappaloktól, meg a búsborongós,
hosszú téli estéktől kimerülten, már alig várjuk a
nyarat, a nyaralást, a felfrissülést. És a kör bezá
rult, mert nyáron ismét várunk valamit, valami
mást. De mit?
Nemrégiben, egy tanulmányban olvastam,
hogy a depressziós ember visszafelé gondolko
dik. Neki a biztos pont, amiből kiindul, az a
jövő. Azt hiszi, előre tudja, mi-, hogyan fog
megtörténni. És előre tudja, hogy az úgyis rossz
lesz, és semmi remény semmire. (Csoda, ha de
pressziós?) Az egészséges ember számára a
biztos pont a múlt. Az objektív valóság, ami
megmásíthatatlan, és lezárult. Viszont a jövő,

Ének? Imádság?

bár nyitott és kiszámíthatatlan, mégis - illetve
pont ezért - izgalmas. A lehetőségek gazdag tár
háza mindig új reményekkel bíztat. Az egészsé
ges ember előre tekint, céljai vannak, ez élteti.

Születésem óta az erzsébeti gyülekezetben
élek. Igen, itt élek igazán ,mert az igazi ÉLET a
gyülekezet, Isten közelsége jelenti számomra.
Van más élet is, ami csak látszat élet, a felületes,
a testi, a minden lélek nélküli.
Nem így akartam kezdeni mondanivalómat, de a
tollam ezt írta, a szívem ezt diktálta.
Ami írásra kényszerített, az ének szövege.
Mindig szerettem énekelni. Gyermekkoromban
– szoba-konyhás házban – édesanyám a konyhá
ban énekelt, édesapám a szobában kísérte man
dolinon, mi ketten a nővéremmel mellé ülve ta
nultuk az éneket. Nem dalokat, nem nótákat,
ÉNEKEKET. (Ma már mindhárman a mennyben
énekelnek.) Nagyon sok éneket ismerek, mégis
örömmel tanulok újakat. Sokszor megszokásból
énekelem az ismert szövegeket. Sokszor, de nem
mindig. Az új énekeskönyv 230-as éneke a szí
vemig hatott, s azóta imádkozva éneklem a szö
veget: a szívemet átadom én, ó nézd leteszek
mindent lábad elé, mi nélküled benne volt kár és
szemét, Uram szívemet átadom én. És tovább
énekelve – imádkozva: Ó nézd, könyörög lel
kem új életért – és elhiszem, üdvömért véred
elég. Uram a szívemet – újból, naponként – át
adom én..

És az egészséges gondolkodású hívő em
ber? A biztos pont neki is a múlt. Illetve még
sem, a hívő ember biztos pontja sokkal inkább
az, amiben hisz. Minden más ebből következik.
A múlt is.
Hiszek Istenben. Ha Istenben hiszek, hiszek
a szentháromságban is, hiszen ők (Atya, Fiú,
Szentlélek) egymástól elválaszthatatlanok. Igen,
hiszek Jézusban. Ha hiszek Jézusban, aki értem
halt meg … Hmm. Ha meghalt értem, akkor bi
zonyára nem vagyok érdektelen a számára. Akar
valamit. Nem tőlem, hanem velem. Ez a valami
nem lehet rossz, mert azért nem adta volna az
életét. Tehát akkor csak jó lehet. És ha nekem,
illetve velem Jézus valami jót akar tenni, akkor
kit érdekel a szeptemberi, meg az őszi, téli, tava
szi, nyári depressziós panaszkodások sorozata?
Persze az élet azért nem ilyen egyszerű. Vagy
mégis?
Lehet, hogy csak fel kellene vennünk az
ágyunkat, és járnunk? Vagy inkább rohannunk,
száguldanunk kellene? Mondjuk hittel. Mustár
magnyival is akár.
James

Valamikor, énekkaros koromban, mielőtt az
énekkar énekelt volna, valaki elolvasta az ének
szövegét. Ez nagyon jó volt, mert inkább az
énekkar csodálatos éneklésére figyeltünk, s nem
a szövegre, pedig a karvezető testvérnek leg
többször olyan éneket választanak, melyek ki
emelik a prédikációban elhangzottakat, vagy in
kább mintegy pecsétként hatnak.
A hívő ember szeret énekelni. Énekeljünk imád
kozva a szövegíróval – így én is -: … irgalmad
nem fogy el múló idővel, Te vagy az irgalom, a
szeretet. Vagy …” bármilyen sok volt a próba,
az mind javamra vált… bárhogyan tombolt az
orkán, Ő hű karjába zárt.” Vagy egy régi ének:”
Már szolgád lettem jézusom, ki értem meghaltál,
más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből ki
hoztál.”

A még hitetlen
Elfordulni attól,
Kihez nem tartozol.,
Hogy lehet?
A bajban, ha egyedül vagy,
Ki nyújt segítő kezet?
Nevét könnyedén szádra veszed,
Holott utadon még nem Ő vezet!
Vajon miért van ez így?
Talán gőgöd, gyarlóságod teszi ezt?
Ha tudnád, a nyitja csak egy szó:
SZERETET.
Érezni és adni.
Kapni és átadni!
- - Kitől, kinek? – kérdezed.
Kezdj Ővele új életet és
Ne feledd
Hited és Istened
Csak egy lehet!

Énekeljünk imádkozva, hiszen az énekíró
oly sokszor segít kimondani, ami a szívünkön
van, de nem találunk szavakat. Énekeljünk hit
tel, imádkozva. „Velem vándor utamon Jézus,
gond és félelem nem ér el.”
(-EMI-)
-2-

Adni vagy nem adni?
Ez itt a kérdés

Jún. 19. Szombat. 10.00 órától 17.00 óráig a Jó
Pásztor Alapítvány tartotta első közgyűlését
imaházunkban. Az alapítvány az egyházkerü
lettel együttműködve a lelki munka nagyon szé
les skáláját tűzte ki célul.
Jún. 20. Floch Gábor teológus és felesége elkö
szöntek a gyülekezettől.
Jún. 27. Hírt kaptunk arról, hogy meghalt Né
metországban Venczel Erzsébet édesanyja. Isten
vigasztaló kegyelmét kívánjuk megszomorodott
testvérnőnk részére.
Jún. 30. Németországban meghalt Győri Jenő,
aki 1968-ig, távozásáig aktív munkása volt
gyülekezetünknek. Telefonon, levélben, és né
hány látogatással távollétében is tartotta a kap
csolatot a pesterzsébeti baptista közösséggel.
Júl. 11. A Budapesti Egyházkerület szervezésé
ben egész napos hajókirándulás volt Visegrádra,
melyen gyülekezetünk egy része is részt vett.
Itthon az idősek otthonában és a kórházban
szolgálatok voltak a szokásos időben. A
gyülekezetben az igehirdetést Laczkovszki János
gyülekezetvezető tv. végezte. Délután nem volt
összejövetel.
Júl. 17. Lükő Sára (Szentendre) és ifj. Marton
András (Pesterzsébet) menyegzője az imaház
ban. A fiatalok az erzsébeti gyülekezet tagjai
lesznek. Urunk áldása kísérje útjukat.
Júl. 25. A délutáni istentiszteleten Cservenyák
Ildikó beszámolt a Kegyelem Alapítvány
füzérradványi gyermektáboráról. Gyermekeink
közül hárman vettek részt a gazdag testi – lelki
programokat tartalmazó egy hetes táborozáson.
Ildikó évek óta részt vesz a különböző helyeken
szervezett táborok munkájában.
Aug. 1. Úrvacsorai istentisztelet. Kiss Krisz
tina elköszönt a gyülekezettől, külföldre megy
dolgozni.
Aug. 8. Almási testvérék szabadságon voltak,
délelőtt Laczkovszki testvér, délután Császár
testvér szolgált az igével. Tóka Szabolcs csa
ládjával nyaralni megy, elköszöntek a közös
ségtől. Tóka testvér J. S. Bach G moll fantázia
című művét adta elő.
Hosszantartó súlyos betegség után életének 65.
évében meghalt Deme Károlyné Gesztesi Zsu
zsanna tv-nő.
Aug. 19. Deme Károlyné temetése a péceli bap
tista temetőben. Almási testvér a ravatalozóban
Jn. 11:25-26., a sírkertben I.Thes. 4:13-18.
alapján hirdette a vigasztalás igéjét a nagyszámú
gyászoló közösség előtt. Részt vett a temetésen
Kiss Emil korábbi, és Szegedi Tivadar jelenlegi
rákoshegyi lelkipásztor.

A mai világunkban sok olyan ember van,
aki kér tőlünk valamit. Példának okáért, ha tör
ténetesen leszállunk a buszról, egy forgalmas
helyen átmegyünk, egy aluljáróban a bevásárló
kocsiért indulunk, vagy éppen tolnánk vissza,
autóban ülve várunk egy piros közlekedési lám
pánál, vagy éppen otthonunkba csöngetnek be
ilyen-olyan támogatásért. Sorolhatnánk még to
vább. Rajtunk és a jóindulatunkon múlik segí
tünk, vagy nem, adunk vagy nem adunk. Talán
bennünk is felmerül érdemes-e adni, vagy sem.
Miért mondom ezeket?
Egyik testvérünkön keresztül felkérés érke
zett a könyvterjesztés felé. Egy verses kis füzet
ről van szó, melyet egy mozgássérült hívő as
szony ír életéről, hitéről.. A szerzőt a füzet belső
lapján megismerhetjük az önéletrajzából.
A füzet jelképes összege 200 Ft. Aki jó szívvel
tudná adományként támogatni az ügyet, megte
heti a könyvterjesztésben.
A könyvterjesztésnek ebből semmilyen anyagi
haszna sincsen. Egy haszna van, hogy testvérek
által egy másik testvérünket segítjük.
Előre is köszönöm:
Szabó István

Gyülekezeti
esem ények
Máj. 30. Pünkösd: Alkalmi igehirdetések és
szolgálatok hangzottak a nap folyamán. Délután,
16.00 órakor elkezdődött a törekvők órája.
Jún.4.Péntek: A Budapesti Baptista Egyházke
rület rendkívüli értekezlete Kispesten. Téma: a
kerület állásfoglalása az elmúlt eseményekkel
kapcsolatosan, és a jövőbeni tervek.
Jún. 6. Úrvacsorai közösségi alkalom. Délután
a nyári évszakkal kapcsolatos szolgálatokat vé
geztek a „tinifi” (tinédzser ifjúság) tagjai.
Jún. 13. Délután az MKBK évzáróját tartottuk.
Az óvodásoktól az idősebb korosztályig többen
szolgáltak „Jézus Krisztus megismerése és kö
vetése” témakörben. Elköszönt a gyülekezettől
Pistainé Kelemen Éva, mert Nagyszebenben
(Erdély) a VISZ három hónapos vezetőképző
tanfolyamán vesz részt. Pistainé egy ideje már a
Vasárnapi Iskolai Szövetség főállású szolgálat
tevője.
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A mester kezének
érintése

Köszönöm Neked,
Uram az életet

Feljegyezte Unglár Aladár, egy rádiós
konferencián
elhangzott
bizonyságtételből.(Monte Carlo 1962.)

Nemcsak a napfényt, hanem a borút is.
Mert ha nem lennének sötét fellegek, érzékelni
se tudnám talán, milyen gyönyörű az ég, ha
sugaras.
Egykoron sokat féltem és sok mindent nem
értettem a szándékaidból, Uram. De immár
megtanultam, hogy fájdalmak köszörűjén
csiszolódik a lélek.
Csak az értékeli az egészséget, aki már volt
beteg. Csak az értékeli a kenyeret, aki már volt
nagyon éhes. S a jó szót is csak az becsüli
igazán, aki hosszú ideig szomjúhozott rá.
Ha elveszettnek érzem magam, Hozzád
fordulok, és fénycsóvaként elém hull a remény,
mely győzedelmeskedik a sötétségen.
Olykor gyengén pislákol bennem a
holnapokba vetett hit, de annyira sosem, hogy ne
tudjam, szép az élet, amit Tőled kaptam
ajándékba, és csak rajtam múlik, hogy szépsége
ki is teljesedjen.
Add, hogy boldog jövőt építsek ma kapott
adományaidnak
tégláiból,
Uram.
Olyat,
amelyben a boldogság tüzénél mások is
melegedhetnek. Mert sok a sors tépázta ember,
a mindennapok viharában kihűlt lelkű, aki
magányosan didereg és vágyik a szeretet
melegére.
Milyen jó, hogy megköszönhetem Neked az
életemet, Uram. Ha megnyújtottad bennem az
élet lángját, add hogy míg ki nem huny,
csillagszóróként szétoszthassam másoknak.
Köszönöm, hogy értelmet adtál az életemnek,
Uram.
(Kunitzer Szonja: Köszönöm c. könyvéből)

A legszebb történet, amit ott hallottam, ez volt:
Az árverésen egy ócska hegedű került kalapács
alá. Kikiáltási ára (átszámítva) 300 Ft volt. Nagy
vontatottan ment fel az ára 1000 Ft-ra.
Akkor előlépett egy idős férfi és engedelmet
kért, hogy játszhasson rajta. Keze érintésére
csodálatos dallamok törtek fel az ócska
hegedűből. Mindenki elbűvölten hallgatta.
Valaki azonnal tízezret kínált a régi hangszerért.
Végül is százezerért kelt el.
Így van ez velünk is. Hogyha életünket egészen
átadjuk Krisztusnak, a Mesternek, s keze
érintheti azt, végtelenül értékessé lesz az. Egész
életünk értéke azon múlik, hogy azt magunknak
tartjuk-e meg, vagy pedig átadjuk Istennek,
mások szolgálatára.
Csak ez a különbség,
- - de milyen nagy különbség!
( – olló-)

A gyermek abból tanul,
amit lát
Ha a gyermek együtt él a kritikával,
Megtanulja a bírálgatást,
Ha a gyermek együtt él az elismeréssel,
Megtanulja, hogy céljai legyenek.
Ha a gyermek együtt él a félelemmel,
Megtanulja a szorongást,
Ha a gyermek együtt él az önzetlenséggel,
Megtanulja a nagylelkűséget.

A világ sok vallást ismer, de csak egy
evangéliumot.
Isten sokkal fontosabbnak tartja, hogy azzá
tegyen minket, amivé lennünk kellene,
minthogy megadja nekünk azt, amiről azt
gondoljuk: birtokolnunk kellene.

Ha a gyermek együtt él a szégyennel,
Megtanulja a bűntudatot,
Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel,
Megtanulja hogyan találjon lelki békét.

A törvény nem semmisítette meg a
természetet, hanem értelmessé tette; a
kegyelem nem semmisítette meg a törvényt,
hanem rábírt bennünket, hogy alkalmazzuk.

Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?
Dorothy I. Noite
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Élet

Fiatalok gondolatai

Azt kérded: mit jelent nekem?
A Teremtő, aki az egész világot,
Benne téged, engem, az embereket,
És mindent megteremtett.

Vágyakozás
Ott van bennem a vágyakozás Utánad.
Olyan hatalmas, olyan erős,
Nem szabadulok tőle.
De hol vagy Te? Adj, kérlek választ!
Könyörgök Hozzád, ó, Istenem.
Miért a fal, amely közünk magasodik?
Hozzád akarok menni,
Egészen Tehozzád!
Olyan nagy vagy és olyan szeretőszívű,
Mennyi jót átélhettem már Veled!
De hol vagy most?
Mi rosszat tettem?
Uram, ajándékozz megnyílt szemeket,
Hogy lássam a falat!
Adj nekem bátorságot és erőt,
Hogy nekiállhassak lebontani!
Tudom segítni fogsz benne.
De hol kezdjem el?
Uram, nyisd meg a szemem és a fülem!
Egészen mélyen ott van bennem
A vágyakozás Utánad!
Regina

Az Ő kegyelmét és feloldozását a bűneid alól,
Hogy megtalálhasd lelked és szíved nyugalmát.
Az Ő szeretetét, ami mindenki számára elérhető,
Csak hittel kérd.
Az Ő gondoskodását, ahogy gondoskodik
azokról,
Akik Őt életükbe fogadják és imádják.
Az Ő békéjét, amit csak akkor tapasztalhatsz
meg,
Ha vele együtt jársz.
Az Ő kegyelmét, ami neked, nekem
És mindenkinek szól;
S amit megkap, aki kéri.
Ha még nem tudnád, kiről írtam soraimat,
Hát elmondom neked:
A Mennyei Atyáról, aki várja, hogy hívd Őt,
Mert Ő örök életet akar adni neked.
Judit.

Világosság

A láthatatlan

Egy reménysugár ezen a világon. Mint egy
Kis gyertyaláng, majd elalszik, de ha
vigyáznak rá, lángja erőre kap, és újra
világosságot áraszt a sötétségbe.

Itt áll valaki, akit nem látok,
Aki azonban mégis itt van.
Itt ül valaki, akit nem hallok,
Aki azonban mégis velem marad.
Itt van valaki, akiből csak úgy árad
A jóság és irgalom, szeretet és kegyelem.
Ő az aki nélkül nem tudok élni.
Ő az akit szeretek, amennyire csak tudok.
Eszter

Isten ilyen reménysugár, de nem sokkal
Nagyobb-e ez a reménység? Vajon nem
Sokkal nagyobb világosság-e Ő?
Vajon nem Ő vigyáz-e ránk?
Nem kellene-e ugyanolyan nagy
Bizalommal lennünk iránta, mint
Amilyen bizalommal fut a gyermek
Szülője karjai közé, melyek elragadják
És oltalmazzák?

Nincs az ember számára megfelelőbb tanítás,
mint az, amelyik arra okítja, hogy a
kétségbeesés szüntelenül fenyegeti; e
veszélyeztetné folytán egyaránt képes
befogadni vagy elveszíteni a kegyelmet.

Nem vágysz-e te is olykor elrejtettség és
Védelem után? Nem szeretnél e néha még
Egyszer ilyen kisgyermek lenni?
Hát egyszerűen bízz Benne! Mit veszthetnél
Vele? Talán barátokat, akik nem igazán
Barátaid? Isten a legjobb barát, és Ő igazi
Barátokkal fog megajándékozni!
Erzsébet

Semmi sincs a földön, ami ne az ember
gyarlóságát vagy Isten könyörületességét
bizonyítaná:
Azt ugyanis, hogy az ember milyen tehetetlen
Isten nélkül, vagy milyen nagy Istennel.
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Halász Szövetség

Sajtó figyelő

-tanmese -

Megnyitott az ország első keresztény
szellemiségű kávéház Budapesten. Az 5égtáj
kávéház működtető a Budai Református
Egyházközség, de a találkozóhely felekezetközi.
A galéria rendszeres programokkal: koncertek,
filmklub, kiállítás, kreatív klub, alkotó estekkel
várja a látogatókat. A házban ingyenes Internet
hozzáférést biztosítanak a szervezők.
1011 Budapest, Fő u. 31. - Szilágyi Dezső tér
1. (A Batthyány tértől a Lánchíd felé 1 perc,
bejárat a Fő utcáról)

A Halászszövetségben hónapok óta komoly
feszültségek vannak. Építettek egy nagy
dísztermet, amit Akvárium Teremnek neveztek
el, és a világhírű Halászati Kézikönyv egy
szakértőjét is meghívták, hogy megtanulják a
halfogás módozatait. Halat azonban nem sikerült
fogni.
Hetente többször is gyűlést tartottak a
díszes Akvárium Teremben, és a Halászati
Kézikönyv bizonyos szakaszait ismételgették,
azután a szakértő fejtegetéseit hallgatták a
Kézikönyv bonyolult és mély gondolatai
alapján. A gyűlés általában azzal végződött,
hogy a tudós a hálóját drámai mozdulattal a
terem közepén levő akvárium vizébe vetette, és
akkor mindenki a háló széléhez futva izgatottan
leste, van-e benne hal. Természetesen soha nem
volt, mert az akváriumban sem volt egyetlen hal
sem.
Itt van aztán a feszültség forrása. Mi ennek
az
oka?
Az
akvárium
hőmérsékletét
folyamatosan ellenőrizték kifejezetten a tengeri
halak igényeinek megfelelően.
Oceanológus szakemberek gondoskodtak a
mélytengeri körülményekről, szinte meg sem
lehetett különböztetni a természetes óceántól. De
még mindig semmi. Sokak a Szövetség
gyűléseinek gyenge látogatottságában látták az
okot. Mások meg voltak győződve arról, hogy a
dolog nyitja a specializálódás: különböző méretű
kisebb akváriumokat kell létrehozni a különböző
ívású halak részére. Még nagyobb volt a
nézeteltérés abban a kérdésben, hogy mi is a
fontosabb, a hálót kivetni, vagy az akváriumban
optimális körülményeket tartani.
Végül is megszületett a döntés. A szövetség
néhány horgászát kinevezték hivatásos halásszá,
akik aztán elköltöztek néhány háztömbbel
arrébb a tengerpartra, és más dolguk sem volt,
csak az, hogy halat fogjanak. Igen magányos
élet volt ez, mert a szövetség többi tagja rettegett
a tengertől. Így hát a hivatásosok időnként
fényképeket küldtek nekik a zsákmányról, és
leveleikben részletesen leírták a tengeri halfogás
örömeit és megpróbáltatásait. Aztán rendesen
visszalátogattak az Akvárium Terembe, ahol
bemutatták színes diaképeiket. Az ilyen
alkalmak után a Halászszövetség tagjai hálás
szívvel tértek haza otthonukba: mégsem hiába
építették az Akvárium Termet.

Beslam - Észak-Oszétia
Megérkezett az észak-oszétiai Beslamba a
Baptista
Szeretetszolgálat
első
5000
dollár(egymillió forint) értékű segélye, amelyet
a magyar segélyszervezet ottani munkatársai
osztanak szét.
Az egész világot megdöbbentő és közel 350
személy - többségében gyermek - tragikus
halálát okozó terrorista-támadásban két helyi
baptista elöljáró, három, illetve öt gyermeke is
áldozatul esett. Számos ország kormánya és
segélyszervezetei mellett a magyar Baptista
Szeretetszolgálat lelki és fizikai segítséget nyújt
az áldozatok családtagjai és a túlélők számára. A
támogatást a Baptista Szeretetszolgálat helyi
képviselői elsősorban a tragédiában érintett
családok felmerülő költségeire, gyógyszer és
élelmiszer ellátására, valamint a hozzátartozók
keresésére fordítják. A beérkező további
adományokkal
együtt
hamarosan
a
Szeretetszolgálat magyarországi munkatársai is
útnak indulnak Beslamba.
Egy amerikai játékgyártó cég, a Herobuilders
(Hősépítők) legújabb terméke a Tízparancsolatot
mondó Jézus Krisztus baba. A társaságnál az
egyetlen igazi hősnek titulálják a beszélő bábut,
amely a bibliai időkben hordott ruhát visel, s 35
dollárért vesztegetik. A connecticuti vállalat
hasonló "hős"-figurái között ott van Bush elnök,
Blair brit kormányfő és a volt New York-i
polgármester, Rudy Giuliani is. Egy másik
bábusorozata a gonosz "akcióhősöké". Ezek közt
kapható Oszama bin Laden, Szaddám Huszein
és fia, Udaj figurája is.
Kérdés lehet, hogy mi a célja a cégnek ezzel a
bábuval? Valószínű, nem a misszióparancsnak
engedelmeskedve készítették a játékot. Másrészt
Jézus azért mást is mondott, tanított, mint a
Tízparancsolat. …
Forrás: Magyar Hírlap
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találkozott helybéli keresztényekkel. Az itt élő
káldeus és asszír közösségek a világ legrégebbi
keresztény csoportjai közé tartoznak. Szaddám
Huszein idején csak a tradicionális egyházak
működhettek, de hittérítő tevékenységet ők sem
folytathattak. Biblia csak nagyon korlátozott
számban volt található az országban. Bos szerint
az amerikaiak bevonulása óta a keresztény
evangéliumi közösségek száma figyelemreméltó
növekedésnek indult. A kereszténység ezen része
csupán földalatti mozgalomként működhetett
Szaddám idején, s bár mára már kiléphettek
ebből a státusból, továbbra is nagymértékű
üldözésnek és erőszaknak vannak kitéve. Az
egyházi épületek ugyanakkor dugig megtelnek
az istentiszteletek idején annak ellenére, hogy a
hívők szó szerint az életüket teszik kockára
azzal, hogy részt vesznek a szertartásokon. Az
iszlám militáns szervezeteket ugyanis rendkívüli
módon nyugtalanítja, hogy a „hétköznapi”
muzulmánok nagy érdeklődést tanúsítanak a
Biblia iránt, és nyitottan fogadják az ezzel
kapcsolatos bizonyságtételeket. A helyzetet
nagyban megkönnyíti, hogy a Szentírás már a
helyiek anyanyelvén is elérhető.
Forrás: Hetek

Kettős fenyegetés alatt az iraki
keresztények
A közelmúltban számtalan tudósítás foglalkozott
már az iraki emberrablások ügyével. Arról
azonban csak kevesen írtak még, hogy ez a
probléma nem csupán a koalíciós erők katonáit
és az Irakban dolgozó külföldi civileket sújtja,
hanem az iraki lakosságot is. A növekvő számú
gyermek- és emberrablások, illetve gyilkosságok
áldozatai egyre gyakrabban a kisebbségek,
főként a keresztények közül kerülnek ki.
„Hetente két-három emberrablással kell
szembesülnünk” – nyilatkozta Bashar Warda
atya a The Guardian című brit lap tudósítójának.
Warda a káldeus keresztények főiskoláján tanít
filozófiát és teológiát. Elmondása szerint a
káldeusok a lakosság 3 százalékát teszik ki, és
igen nagy arányban rendelkeznek felsőfokú
végzettséggel: több száz mérnök és orvos kerül
ki soraik közül. Ez azonban még inkább az
emberrablók kedvelt célpontjává teszi őket,
hiszen a tehetősebb rétegekhez tartozó
áldozatokért magasabb váltságdíj követelhető. A
rablók a helybéliek szerint általában 10 ezer
dollárnál nem adják alább, de 500 ezer dolláros
követelésre is volt már példa. A kétségbeesett
rokonok ilyenkor általában a szűkebb, vagy
tágabb családi körből próbálják valahogyan
összekaparni
a
hatalmas
összegeket.
Warda atya szerint naponta öt-tíz káldeus család
hagyja el Irakot. Vannak, akik együtt távoznak,
de akadnak olyanok is, akik a feleségüket és
gyermekeiket küldik előre. A célállomás ezen
családok számára általában Szíria, Jordánia, az
Egyesült Arab Emirátusok, vagy Kanada és
Ausztrália. A keresztények azért is a fokozottan
veszélyeztetett kategóriába tartoznak, mert
közülük mintegy százan a koalíciós erők
alkalmazásában állnak – soraikból azonban már
harmincat meggyilkoltak a lázadók. A terroristák
nem kímélik az Irak egyéb rétegeiből kikerülő
értelmiségieket sem, hiszen az intellektuális
bázis felszámolásával elérhetnék, hogy végül az
országban ne legyenek a vezető pozíciók
betöltésére alkalmas személyek. Ezen túlmenően
azonban potenciális áldozat lehet bárki, aki
közvetlen, vagy közvetett módon támogatja az
amerikaiakat, függetlenül attól, hogy az illető
kurd,
szunnita
vagy
épp
síita-e.
Lapunk megkeresésére Stefan J. Bos
Magyarországon élő hollandiai tudósító
beszámolt arról, hogy iraki utazása során

Ki nem imádkozik?
Egy falusi ember elment a közeli faluban
lévő vásárra. Ott ebédelt ő is, ahol a többiek. A
zsúfolt vendéglőben csak nehezen talált egy üres
helyet. Megrendelte az ebédet és amint otthon is
szokta, röviden imádkozott. Az asztaltársaságból
egy fiatal legény megkérdezte: - Bácsi kérem,
otthon is így szokott imádkozni mindenki
maguknál?
A földműves lassan nekilátott az étkezésnek, és
így válaszolt:
- Na, ha tudni akarja, nem mindenki. Így
sem a tehenem, sem a disznaim, de még
egyetlen
szamaram
sem
imádkozik.
Valamikor régen egy egész éjszakai gyaloglás
után, a hajnali órákban egy erdő közelében
elaludtam. Az egyik kísérőm nem szólt semmit,
csak egyet kiáltott, és elrohant a sivatagba.
Amikor feljött a nap, megkérdeztem tőle: "Mi
jött rád, hogy elszaladtál?" Így válaszolt:
"Hallottam a cinegéket a fákon énekelni, láttam
az ég alján gyönyörű vörös lett minden, a békák
kuruttyolnak. Arra gondoltam, hogy ha
mindenki dicséri az Istent, én sem maradhatok ki
belőle"
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Illés előtt

Dolgozd el simára a túrót, majd add hozzá a többi
alapanyagot is. Spatulával keverd a masszát simára.
A tetszőleges belevalókkal is ekkor teheted egyedivé
a tortát. Öntsd a tölteléket a tortaformába, egyengesd
el a tetejét, majd sütőben közepes-kis lángon süsd
45-50 percet. Hagyd kihűlni a formában, majd
ezután díszítheted gyümölccsel, tejszínhabbal, vagy
hűtőben is lehűtheted fogyasztás előtt.

Egy igazhitű Illés próféta elé járult, hogy
kifaggassa őt a pokolról és a mennyről, hogy
azután életútját a hallottakhoz igazítsa. "Milyen
a pokol és milyen a menny?" - kérdezte a
prófétától. Illés válasz helyett kézen fogta a
kérdezőt, és sötét utcákon át egy palotába vitte.
Egy nagy terembe értek. Odabenn sok ember
tolongott, szegények és gazdagok, rongyosak és
drága ruhákba öltözöttek. A terem közepén, nyílt
tűz fölött egy óriási üstben leves főtt, aminek
Keleten ash a neve. A bogrács kellemes illattal
töltötte meg a levegőt, de körülötte csak beesett
arcú sovány emberek lökdösődtek, és mindenki
azon igyekezett, hogy a maga adagját
megszerezze. Mindegyikük kezében akkora
kanalak voltak, mint maguk az emberek. A
kanalaknak azonban csak a legvége volt fából, a
többi vasból volt, és a levestől egészen
átforrósodott. Az éhező emberek mohón
mártogatták kanalukat a levesbe. Mindegyik a
maga részét akarta, de egyik sem kaphatta meg.
Nehéz kanalukat üggyel-bajjal igyekeztek
kiemelni a levesből, közben a fele
kilötykölődött, és leforrázta őket is, meg a
többieket is. Mivel a kanál túl hosszú és súlyos
volt, még a legerősebb ember sem tudta a
szájához emelni. A legtolakodóbbak tették a
legtöbb kárt, csak úgy fröcskölték szanaszét a
forró lét, azután szitkozódva estek egymásnak,
és a kanállal, mellyel éhségüket kellett volna
csillapítaniuk, egymásnak estek. Illés próféta
karon fogta kérdezőjét, és így szólt: "Látod
barátom, ez itt a pokol."

Extra tipp: a morzsára teríts egy réteg gyümölcsöt +
töltelék + gyümölcs a tetejére is, így igazán frissítő
tortával lepheted meg a kedvesed/vendégeidet vagy
akár saját magadat :-)

HUMOR
Cipészet
Egy dáma bemegy a belvárosi cipészhez.
- Kérem, lehet maguknál csináltatni
krokodilcipőt?
- Hogyne, asszonyom… Hányas lába
van a kedves krokodiljának?
Szöges favicc
Az apaszög és a fiúszög utazik a buszon. Felszáll egy
öreg szög, s gyerekszög rögtön átadja a helyét.
- Nagyszerű fiacskám! Mondja az öreg. –Te
egy derékszög vagy!
Falun
- Idősapám! Csuklik a tehén!
- Hát adj Neki egy vödör vizet!
- Jaj, nem úgy…! Össze …
Ki mihez….
Jancsi és Juliska mennek az erdőben.
Egyszer csak Juliska egy tisztáshoz ért..
Jancsi meg a villanyszereléshez…
Medvemese
Két medve megy az erdőben
Az egyik jobbra, a másik barna.

Állandó alkalmaink

FAKANÁL

Csütörtök:
Vasárnap:

Sajttorta
Hozzávalók (6-8 személyre)
Tésztaburok: 125 g vaj, 3 evőkanál cukor, 20 dkg
kekszmorzsa,
Töltelék: 25 dkg túró, 40 dkg tejszínes krémsajt,
15 dkg cukor,1 vaníliás cukor, 2 evőkanál liszt, 3
tojás, 1 tejföl
Tetszőleges belevalók: mazsola, fahéj, aszalt vagy
friss gyümölcsök, reszelt narancs- vagy citromhéj,
tejföl helyett gyümölcsnektár

Imaházcím:

18,30
Bibliaóra
9,00
Imaóra
10,00 Istentisztelet
17,00 Istentisztelet
Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
lapja
Felelős szerkesztő:

Vajazz ki egy szétszedhető tortaformát. A
megolvasztott vajjal keverd el a cukrot, majd a
kekszmorzsát, és az így kapott masszát nyomkodd a
tortaforma aljára és oldalára. Melegítsd elő a sütőt a
maximum hőmérsékleten.

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