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Jön a Király
Hirtelen felharsan: „Hozsánna Tenéked,
Ki most Jeruzsálem kapuit átléped!”
Ifjak, és gyermekek üdvkiáltása száll,
Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár –
Íme, jön a Király!
Hozsánna Tenéked, a Dávid Fiának,
Akit az emberek lelkesülten várnak.
A nagy Jeruzsálem hódoló népe vár,
Boldog az a lélek, aki most Rád talál,
Te mennyei Király!
Jöjjünk mind őszintén, szívünket kitárva,
Fogadjuk be Őt és zengjen a Hozsánna!
Boldog, aki készen a Megváltójára vár,
Mikor dicsőségben arkangyal trombitál,
Mert eljön a KIRÁLY!
(Vad Lajos)

Meghalt értem is
Meghalt a kereszten, sötét lett az ég is,
Fölétől aljáig meghasadt a kárpit.
Megindult a föld is, kősziklák repedtek,
A sírok megnyíltak, feltámadtak szentek.
Megindult a szív is, hívő, vagy hitetlen,
A pogány százados szíve is megrettent.
Megrémült mindenki, a természet gyászolt
„Bizony ez az ember Istennek Fia volt.”
Meghalt a kereszten, sötét lett az ég is,
És én boldog vagyok, mert meghalt értem is.
(Holman Mátyás)
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Nagypéntek
Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja. Jézus Krisztus az emberek iránt való személyes szeretetből az életét adta, hogy reményt adjon az
örök életre.
„Az ember itt a földön nem is annyira
lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét. Tragikum és reménység egyszerre.
A teljes kiszolgáltatottságnak és elhagyatottságnak ama metszéspontja, ahol a lélek
egyedül képes önmagát végül is egészében
és véglegesen Isten kezére adni.
Az első kereszt a gyermekkor keresztje.
Félelemből és bizalomból ácsolták. A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának
fölismerés, másik ágának tévelygés a neve.
A harmadik a felnőttkor keresztje, minden
kereszt közül talán a legmeredekebb. Most
kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Most
kell leginkább ellenállni a föld vonzásának,
a szeretet és igazság vér szerinti értelmezésének. Az utolsó kereszt az öregkoré. Olajfák kertje, agónia a neve. Három fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a
harmadik a bal latoré. Jézus barátságába fogadja a jobb latort, de egyetlen ítélkező szava sem volt a bal latorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt - valamennyiünkért. A kereszt az egyedül lehetséges haza jóhíre.”

A nagypénteki bánat
örömbe fordult
Nagyhét közeledtével (is) jól tesszük, ha
elcsendesedünk – miközben önvizsgálatot
tartunk.
Megindul a szívünk az Úr Jézus szenvedésén. Ő magára vette valamennyiünk bűnét. Ő viselte el a sok-sok méltatlan és mérhetetlen megaláztatást. Az emberek megvetették, kigúnyolták – és ő ezt csendben tűrte
– ártatlanul.
Csak egy kisebb csoport – a tanítványok
egy része, és a hívő asszonyok csoportja –
tartott ki hűségesen, együttérző szívvel az
Úr Jézus mellett.
Mindebben az a csodálatos, hogy az Úr
Jézus, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk. Így szól az egyik nagypénteki énekünk: „ Én voltam az elveszett, aki halált
érdemelt…”
Soha nem tudjuk megköszönni az Úr Jézusnak ezt a szeretetét. (János 3:16.)
Ő győzött a bűn és a halál felett. A nagypénteki gyász után ránk virradt a húsvéti
öröm. „ Nincsen itt, mert feltámadott!”
Az angyal ezzel köszöntötte az asszonyokat, akik szerették volna Jézus testét
drága kenettel bekenni. Örömmel vitték a
jó hírt a tanítványoknak, és másoknak is.
Az Úr Jézus földi életének egyik fő jellemzője a szeretetéből fakadó irgalmassága.
Ő mindenfelé, - amerre csak járt, - jót cselekedett, szeretetet adott. Mit tehetünk mi
ezért, hogy válaszoljunk az Úr Jézus szeretetére? Legyen hála a mi megváltozott hívő
életünk.
Ma még jöhetünk az Úr Jézushoz úgy,
ahogy vagyunk. Ő mindenkit elfogad. A
gyermekeket is hívja, várja, hogy Hozzá
térjenek. A gyermekek is dicsőíthetik az Úr
Jézust – énekkel is:
„ Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem!
Beszél velem, Ő jár velem a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem!

Tudom, hogy Jézus Krisztus él: Mert él a
szívemben.”
Legyen ez a valóság mindannyiunk életében!
(Halász Sándorné)

Érted is! Érted is?
Már kora reggel a fenyőrigó énekére
ébredtem. Félig éberen lehunyt pilláimat a
gyönyörű napsütés simogatja. Csodálatos a
világ, jó itt élni, jó örülni!Szívem legmélyén tomboló öröm. Jézus a szívemben van,
nem vagyok egyedül. Kinyitom a szemem.
Belém hasít a felismerés... NAGYPÉNTEK
van.
Mit trilláznak a madarak? Miféle égi
zenebona ez?! Nem tudjátok, Jézust mi emberek keresztre feszítettük? Talán akkor
reggel is ilyen szépen sütött a nap, így énekeltek a madarak, virágok, zöld volt minden ág.
Talán akkor reggel is minden Isten dicsőségét hirdette. Csak mi emberek ordítoztunk.
-Feszítsd meg! Feszítsd meg!
Fáj valami itt mélyen a szívemben. Fáj itt
legbelül. Még én sem mondhatom, nem
voltam ott.
A bűneim bár tudatlanul, ütötték a szegeket
a keresztfába.
-Miért Jézus? - Miért hagytad? Meg tudtad
volna akadályozni. Egyedül TE meg tudtad
volna tenni, hogy leszállsz az átokfáról és
elhagysz bennünket. Bennünket, akik féltettük a tekintélyünket. Féltünk, hogy uralkodni fogsz.
-Feszítsd meg! Feszítsd meg! … s TE tudtad, eljött a végső küzdelem.
Órákig próbáltam csak megközelíteni, elmémmel felfogni, elképzelni azt a szenvedést, amit átéltél.
Nem sikerült! Már egy kis tehercipeléstől is
összeroskadok. Nem bírtam volna el a kereszted! Még csak segíteni sem bírtam volna, mint Simon!
-Jézus! - kiálltok. Ne, ne engedd! Most is

fájnak bűneim, ó maradj velem!
Most már tudom, nagypéntek nélkül nincs
húsvét! Húsvét nélkül nincs feltámadás, feltámadás nélkül nincs kegyelem. Most értem
és érzem milyen jó nekem! Helyettesítettél
engem.
Jézus, KÖSZÖNÖM!
Lehet
ezt
így
egyszerűen
leírni,
köszönöm?! Mint ha csak egy pohár vizet
vagy egy darab kenyeret köszönnék meg.
Az életemet, az örök életet köszönöm NEKED!
FELTÁMADTÁL, megünnepeltük. Sok
ember szívébe éled ilyenkor lelkiismeretfurdalás! Legalább ilyenkor hallgassuk Isten igéjét! Menjünk Isten házába!
Eltelt pár nap... és hol van már a lelkiismeret? Ugyanúgy rohannak, ugyanúgy ordítoznak, tülekednek, veszekednek, bántanak... verik a szegeket a keresztfába!
A nap most is ragyog, a madarak most is
énekelnek, minden Isten dicsőségét hirdeti!
EMBER! EMBER! Jézus érted is meghalt! EMBER, EMBER! Jézus érted is!
TE érted IS?!
(Székesfehérvár, 2007 április 11.
Nagyné Kiss Éva)

Húsvét:
a legnagyobb ünnep
„Itt van újra húsvét, a keresztyének legnagyobb ünnepe” – hangoztatják a keresztyén
egyházak képviselői ünnepi beszédükben.
Elgondolkodom: lehet-e ezt mondani? Nagyobb-e az egyik ünnep a másiknál? És keresem a megoldást a dilemmámra.
„Jó baptista” lévén, már szedem is elő a
szavazócédulákat. Gondolatban elkezdem
elemezni a karácsonyt: az Üdvözítő születése, szeretet, öröm, békesség, stb., – erre
kéne szavazni. Majd tovább vándorlok a
pünkösdhöz. Ez is nagy ünnep, a Szentlélek
kiáradása, az egyház születésnapja stb., –
pünkösdre is joggal szavazhatnék. Végül a

húsvétot teszem a mérlegre, Jézus feltámadását ünnepeljük, az „Élet győzelmét a Halál fölött”. Felelevenednek előttem Pál
apostol szavai: ha Krisztus nem támadt volna fel, hiába lenne minden, kártyavárként
omlana össze a hitrendszerünk, az egész
keresztyénségünk. Hiszen az élő Jézus nélkül a karácsony csak egy halott ember születésnapjává változna át, a pünkösd pedig
soha meg se történt volna. A feltámadás bizonyítja leginkább Jézus istenségét, hitelesíti tanításait és csodáit. A húsvét teszi teljessé a karácsonyt, és alapot biztosít a pünkösd számára. Már írok is a cédulára, a húsvét mellé írom az igent, mert őszintén hiszem, hogy ez az ünnep kiemelkedik a többiek közül.
Alátámasztja ezt az a tény is, hogy az
Ördög a feltámadás hitelességét próbálja
leginkább kompromittálni. Már rögtön Jézus temetése után a Sátán megmozgatta
szolgáit. Felhasználta az akkori zsidó vezetőket, akik Jézus sírjához edzett katonákat
rendeltek, hogy minden áron zárva maradjon a sír. Amikor ez a kísérlet csődbe fulladt, megvesztegetéssel próbálta lehazudtolni a feltámadást. Még Jézus tanítványai
előtt is lehetetlennek állította be a feltámadás csodáját. Több helyen is olvassuk az
evangéliumokban, amikor a tanítványok
hallották, hogy Jézus él, nem hitték el. Hitetlenségüknek egyik nagy bizonyítéka,
hogy nem mentek el Galileába, hanem Jézus kérésével ellentétben Jeruzsálemben
maradtak. (A Máté 28-ban olvasunk arról,
hogy az angyal, majd maga Jézus is azt
üzeni a tanítványoknak, hogy menjenek
Galileába, és ott találkozhatnak vele.) Úgy
gondolom, hogy a kérés által Jézus a hitüket tette próbára. Sajnos az Ördög munkálkodása nyomán a tanítványok megbuktak a
vizsgán. Miután Jézus maga jelent meg nekik és szemükre vetette hitetlenségüket –
hogy nem hittek azoknak, akik látták őt,
miután feltámadt (Márk 16,14) –, és csak
akkor indultak el. Pedig „boldogok akik
nem látnak és hisznek”.
A Sátán hadjárata a feltámadás ellen

folytatódik napjainkban is. Ez jól észlelhető
mind keresztyén körökben, mind azokon
kívül. A legtöbb ember hiszi, hogy Jézus
megszületett és itt élt ezen a földön. A muzulmánok és más vallások képviselői is elfogadják ezt az igazságot. Sőt, a legtöbbüknek Jézus egy nagyon értékes, hasznos tanító, azonban ha a feltámadásra terelődik a
szó, hitetlenkedve és tagadólag rázzák a fejüket.
A kétkedő emberek örömmel olvassák
és nézik azokat a meséket, amelyek bár Jézust nagy embernek, de csak halandóként
mutatják be, aki soha nem támadt fel (Lásd
a DaVinci Kód sikere, valamint a témához
kapcsolódó dokumentumfilmek népszerűsége). „Ámde Krisztus feltámadt a halottak
közül” – írja Pál apostol a korintusiaknak,
és ez az igazság átvészelte az évezredek
múlását, és az Ördög minden mesterkedését.
Dicsőség és hála Istennek, hogy ebben
az évben is lehet húsvét, hogy ünnepelhetjük a Feltámadottat. Hála, hogy voltak, és
ma is vannak olyan emberek, akik az életük
árán is hirdetik és megvédik ezt a halhatatlan igazságot. Hála Istennek, hogy nekem is
adott hitet, és hirdethetem ebben az évben
újból, hogy Jézus él, feltámadott és megjelent nekem is.
Megállok egy pillanatra, és mintegy önmagamtól kérdezem, mit jelent nekem az,
hogy Jézus feltámadt? Hatással van-e ez az
életem minden árnyalatára? Esetleg hasonlítok azokhoz a racionális keresztyénekhez,
akik az életüket is odaadnák azért az igazságért, hogy Jézus sok csodát tett, de
ugyanők az életük árán is állítják, hogy ma
már nincsenek csodák. Uram, óvj meg ettől
a túlzott racionalizmustól!
Számadást is tartok. Mennyire látszik az
életemen, hogy egy élő, feltámadott Jézusnak szolgálok. Szégyellem is magam, hiszen olyan sokszor meggyengülök az imádkozásban, mert nem hallom az Úr hangját.
Olyan sok prédikációt mondok, amire nem
tér meg senki. És már-már megszokom azt,
hogy körülöttem a halál győzi le az életet és

nem fordítva.
Ó Uram! Feltámadásodnak nagy ereje
van. Ismertesd meg velem is ezt az erőt,
hogy ne éljem le hasztalanul és eredménytelenül az életem. Segíts, hogy a hitem elég
erős legyen ahhoz, hogy kimozdítson „Jeruzsálemből” Galilea felé, ahol találkozhatok
veled. Segíts kérlek, engem és hívő testvéreimet, hogy ebben az évben ne látszat szerint ünnepeljünk, hanem a te feltámadásodnak az erejét megtapasztalva és továbbítva.
Ámen.
(Püsök Dániel lp., Torda)

Feltámadt hős
Mennyei seregek, ti fényes angyalok,
Isten fia előtt térdre boruljatok.
Szentek sokasága, vértanúk ezrei,
Hozsánnát, hozsánnát kiáltsatok neki!
Nap, hold és csillagok, nagy világmindenség,
Ezt sugározzátok: dicsőség, dicsőség.
Feltámadt hősnek hódol egész világ,
Zengjük a megtértek nagy örömhimnuszát.
(Varga Erzsébet)

Brutálisan megöltek
egy ártatlan embert.
Egy orvost, aki haldoklókon segített. Ítélet
nélkül, a legkegyetlenebb kínzóeszközökkel.
Azért ölték meg, mert állítólag ingyen adta
az örök élet vizét.
Azt is állította, hogy csak ő adja és csak annak, akinek akarja. Botrányos, hogy ingyen
adja. Az árat ő maga fizette ki. Helyetted.
Mert szerinte te nem tudnád kifizetni.
Gyilkosainak nem tetszett az, hogy egyedül
neki van hatalma arra, hogy neked örök életet adjon.
Örök élet ingyen? Kell?

Hihetetlen, de igaz.
Hiszen már meghalt! Hogyan adhatná MA
az örök életet?
Valami csalás van benne!
Csalás, a javából. Átverte a halált is.
Teste nem látott rothadást. Feltámadt.
Azt ígérte, hogy téged is feltámaszt, ha elhiszed. Meg sem kell dolgoznod érte.
Megszégyenítően röhejes. Kipróbálod te is?
Ácsi! Nem ám csak úgy bele a vakvilágba,
mindent kipróbálni!
Meg is ismerheted őt. Leírta, ő milyen valójában.
Minden felett úr. Az ő kezében van minden. Hajaid szálait számon tartja. Nem eshet bajod.
Biztonságban lehetsz nála. Tudtad, hogy
mindenen át tud vinni téged?
Nehézségeken? Háborúkon? Katasztrófákon? Halálon? Botrányos, nem? De tudja,
mit csinál.
Mindent felülhaladó békessége megőrzi
szívedet, akármi is történjék.
Mindent neked akar adni! Hiszen önmagát
is képes volt odaadni érted.
Tökéletesen ismer. Szeret. Neki kiteregethetsz mindent. Hibáidat, bűneidet nem rója
fel.
Fordulj hozzá bizalommal. Ha bele is roppansz, ő bekötöszi sebeidet.
A javadat akarja. Nem hagy cserben. Kihúz
a bajból, amibe beleestél.
Senki és semmi sem tud kiszakítani az ő
szenvedélyes szeretetéből, ha őt választod!
Rád vár az Élet. Rájössz, hogy ki Ő és hogy
te ki vagy. Ezért meg akarsz változni!
Olyan akarsz lenni, mint amilyen Ő valójában!
Biztos alapja lesz az életednek. Nem kell
futkosnod és igazodnod a mindenkori elvárásoknak. Nem kell önmagadat se igazolnod: Ő igazol téged.
Elfogad, vezet és átformál. Gúnyolóid megszégyenülnek látva a te igazságodat, amit
kaphatsz általa.
Saját örömét akarja veled megosztani.
Megígérte. És véghez is viszi. Ha te is benne vagy. Önmagáért teszi. Mert Isten a sze-

retet. Szeretné leélni veled az Életet. Az
örök életet. Ő az igazság. A feltámadás és
az élet. Az út, az ajtó. A jó "pásztor". Az
élet kenyere. A hű és igaz tanú. A békesség
Istene. Az Úr Jézus, akinek nevére minden
térd meghajol. Mert legyőzte a világ gonoszságát.
Tart még a kegyelem napja. Ne keményítsd
meg a szívedet.
Aki szomjazik, jöjjön és igyon az élet vizből ingyen. Még ma! Minek várni?
(ismeretlen szerző – net)

Búcsúzunk
Március közepén egy elektronikus levélben
kaptam egy gyászjelentést. Megilletődve
olvastam egy volt erzsébeti testvérünk elköltözéséről szóló híradást. Közel 11 éve
merítkezett be gyülekezetünkben Dani Tibor. Lelkesen szolgált, írta bizonyságtételeit kis újságunkba. 2002. októberében már
Szentmártonkátáról küldte írását. Oda költözött, majd Pécsett élt feleségével. E földön 52 teljes évet kapott Megváltójától.
Emlékére álljon itt újra a híradás bemerítkezéséről és megtéréséről szóló írása.
Bemerítés 2000 Pünkösdjén
Pünkösd első napján újra megmozdult a víz
a pesterzsébeti imaház bemerítő-medencéjében. Ez alkalommal ketten vallották meg
hitüket és engedelmeskedtek az Úr Jézus
parancsának. Dani Tibor 42 évesen, Török
Csaba 18 évesen döntött az Úr Jézus Krisztus követése mellett. Isten igéjét dr. Almási
Mihály testvér hirdette az Ap.Csel. 2:37-41.
alapján, a bemerítést pedig Nemeshegyi
Zoltán testvér végezte.

Döntöttem
Életem három eseménye segített döntésemben, elhatározásomban.
Az első régebben történt. Imaházba jöttem egy délután. Könnyűnek éreztem magam, mint-ha hiányzott volna valami rólam.
Körbenéztem, de nem találtam semmi különöset. Ekkor jöttem rá, hogy most máshová
megyek, nem dolgozni. Valami más vár
rám. Azon tűnődtem, talán többször kellene
ennek így lennie. Köszönöm az Úrnak,
hogy segített.
A második figyelmeztetést a tavalyi év
eseményei jelentették. A katasztrófák, járványok, a természet változásai nem az utolsó idők jelei? Amikor egy repülőgép pilótája több ember életét feláldozva lett öngyilkos, megértettem, hogy döntenem kell,
mert a bűn, mint ordító oroszlán szerte jár,
keresvén, hogy kit nyeljen el!
A harmadik segítség egy emlékből indult. Gyermekkoromban tanultam harmóniumozni. Eszembe jutott egy énekrész: „Kapok-e csillagos, ragyogó koronát?” Ekkor
sírva fakadtam. Rájöttem, hogy mennyi
időt elpazaroltam az életemből. Ekkor döntöttem el, hogy életem további részét Jézus
Krisztussal fogom járni. Hálás vagyok Istennek, hogy elhatározásomat pünkösdkor
bemerítkezéssel is megpecsételhettem.
(Dani Tibor)
(Megjelent a Szeretet – Szolgálat 2000. július-augusztusi számában - Szerkesztők)

„Kérünk, imádkozzatok értünk”
A világ egyházai Japánról: küszöbön az
Apokalipszis?Vannak, akik imádkoznak.
Vannak, akik segítenek. Vannak, akik imádkoznak és segítenek. És vannak, aki felhívják a figyelmet: közeledik a világvége.
A nagy egyházi világszervezetek azonnal reagáltak a katasztrófára. Az Egyházak

Világtanácsa főtitkára, Dr. Olav Fykse Tveit minden tagegyházat felhívta imára Japánért és a katasztrófában veszteséget szenvedett százezrekért.
Mintha csontjaimat tördelnék
Az EVT honlapja közli a madagaszkári
imát, amit Isten kezében címmel a japán
tragédia láttán tettek közzé: „Úr Jézus, a vihar élet, s az élet vihar, de nem tudunk kimenekülni belőle. Mekkora kegyelem,
hogy Te velünk tartasz a viharban is, olyan
bizonyosan, mint valami parti világítótorony, s jelenléted soha nem kétséges.
Ámen”.
Az Amerikai Presbiteriánus/Református
Egyház a március 10-i katasztrófára az elsők között úgy reagált, hogy Japánban élő
és szolgáló tíz missziós munkatársát kérte
fel a segítség megszervezésére, illetve arra,
hogy személyesen győződjenek meg a segítség legsürgősebb és lehetséges módjairól. A munkatársak az észak-keleti parti város, Sendai környékén helyezkedtek el,
hogy közvetlen közelből végezhessék a felmérést. A Presbiteriánus Főzsinat vezetői
imára hívták a népes amerikai egyházat és
más felekezetek tagjait is interneten, rádió-,
és tv-adásaikban. Imafelhívásukban idézik
a 42. Zsoltár 11. versét: „Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened?”. Az oszakai
Yodogawa Keresztyén Kórház állandó „bevetésben” van. A Presbiteriánus Egyház
Katasztrófa Segélyszervezete az adományok fogadására külön számlát nyitott.
A szintén genfi székhelyű Lutheránus
Világszövetség is gyorsan reagált az eseményekre. A világszervezet főtitkára,
Chandran Paul Martin a hír vétele után levelet írt a három, Japánban élő különféle
evangélikus közösség vezetőjének:. „Gondolunk rátok és imádkozunk értetek, lelkészekért és gyülekezeti munkásokért, hogy
tudjatok lelki támaszt nyújtani a rászorulóknak, és hogy gyorsan meg tudjátok szervezni a segélyakciókat” – olvasható a levélben.

Célegyenesben a történelem?
A távol-keleti országban történt tragikus
földrengés és szökőár mindannyiunkat
szörnyen megrendített – mondta XVI. Benedek pápa a Szent Péter térre összegyűlt
híveknek vasárnap, az Úrangyala alkalmával. A pápa buzdított, hogy mindenki lehetőségeihez mérten segítse a bajba jutottakat.
Japán katolikus püspökei szerdán válságülést tartanak Sendaiban. Kiváltképpen
a nukleáris erőmű meghibásodása okozta
gondokban próbálnak segíteni. Kínai katolikusok is bekapcsolódtak a segítségnyújtásba: a böjti időszakban fokozott imádkozással, illetve adakozással állnak a megpróbáltak mellé – erről biztosította a kínai katolikus segélyszervezet, a Jince Charities
elnöke, Joseph Li Lian Gui püspök a japán
karitászt. A tajvani katolikusok is imával és
adakozással álltak oda a szenvedők mellé.
A Német Protestáns Egyház (EKD) Tanácsának elnöke, Nikolaus Schneider hétfőn Hannoverben kiadott nyilatkozatában
mindenkit arra kért, ne lankadjanak meg az
imádkozásban a földrengés-, és a cunami
által sújtott Japánért. „Többet nem tudunk,
mint imádkozni és tenni, de ez most nem
kevés!” – hangsúlyozta a német egyházelnök.
A Japán Evangéliumi Allianz főtitkára,
Kiyoshi Gushiken/Tokio sajtónyilatkozatában érzékeltette: „Az emberek félelemben
élnek. Kérünk titeket, imádkozzatok értünk!”. Az Ázsiai és Világméretű Evangéliumi Allianz, ami 128 országban közel 600
millió evangéliumi keresztyént fog össze,
főtitkárain, Richard Howellen/Új-Delhi, és
Geoff Tunnicliffen/New York keresztül
szintén világméretű imaakcióra és segítségnyújtásra szólított fel.
A ProChrist evangélizációs mozgalom
európai vezetője, Ulrich Parzany/Kassel
arról szólt egy interjúban: a történelem a
célegyenesbe érkezett. Egyre gyakrabban
tűnnek fel azok a jelek, amelyekről Jézus a
világ vége vonatkozásában szólt: vallási tévelygések, háborúk, forradalmak, éhségek,
földrengések, keresztyénüldözés, a jog és

igazságosság szélsőséges semmibevétele.
Ezek azonban még csak az új világ létrejöttének szülési fájdalmai. A jelek megtérésre
intenek.
Többen rámutatnak az apokaliptikus történésekre, de óva intenek attól, hogy bárki
is bármilyen menetrendet állítson össze Jézus visszajöveteléről. Kiváltképpen súlyos
helyzet alakulhat ki az elszabaduló rádióaktivitás következtében nem csak Japánban,
hanem nemzetközileg is – hívják fel a figyelmet ismert tudósok, mint például a
müncheni közgazdász professzor, Gerald
Mann is.
(Békefy Lajos - net)
Pénzért vehetünk:
- ágyat, de álmokat nem
- könyveket, de értelmet nem
- élelmiszert, de étvágyat nem
- házat, de otthont nem
- zászlót, de hazát nem
- hanglemezt, de hallást nem
- orvosságot, de egészséget nem
- luxust, de elégedettséget nem
- szórakozást, de boldogságot nem
- Bibliát, de hitet nem
- templomot, de Isten országát nem
- Keresztet, de a Megfeszítettet nem.
(-net-)
F a k a n á l

Káposztás báránysült
Hozzávalók:1 csomag Knorr pörkölt Rafinéria;
2 fej vöröshagyma; 1 zeller; 2 kis fej édeskáposzta; 80 dkg csont nélküli bárányhús; 3 evőkanál olaj; 2 evőkanál liszt; 1 kávéskanál színes bors; őrölt bors, só
Elkészítés:A hagymákat felkockázzuk, a zellert
kis darabokra vágjuk. A káposzta torzsáját kivágjuk, külső leveleit leszedjük, majd a megmaradt részeket négyfelé vágjuk, és vékonyan
felszeleteljük. A bárányhúst 2x2cm-es kockákra vágjuk, az olajban megpirítjuk, sóval, borssal ízesítjük, majd tálra szedjük. A Knorr pörkölt Rafinériát 2 dl vízzel és 1 dl tejszínnel feloldjuk, majd a báránysült zsírjával összekeverjük.

Tepsibe lerakunk egy réteg káposztát, zellert,
hagymát, bárányhúst, majd a maradék hagymát, zellert és káposztát, a pörköltalappal meglocsoljuk. Lefedve kb. másfél óráig sütjük.
Zellerlevéllel díszítjük.

Jeruzsálemi apróhirdetések
„Fiatal négylábú személyszállítást vállal Jeruzsálemben bérmentesen, az első jelentkezőknek akár vasárnap is. Elérhetőség: a Betániát követő falu széle. Jelige: füles.”
(szamár)
„Figyelem! Bár kereskedelmi végzetséggel
nem rendelkezem, de mégis ”árulok”! Néhány ezüstért fontos információkat kiszolgáltatok. akár hozzám közel álló személyekről is.”
(Júdás)
„Római katona keres szupererős ragasztót
emberi testrészek (pl. fül) visszaragasztására.”
(Márkus)
„Foglalkozásával felhagyott halász hazugságvizsgáló készüléket venne, lehetőleg
még nagypéntek hajnala előtt. Jelige: Kakas”
(Péter)
„Bizonytalan, befolyásolható római helytartó, olyan kézmosó tálat keres, amelyben kézen kívül lelkiismeretét is tisztára moshatja
ártatlan emberek elitélésének súlyától. Sürgős! A régi már elhasználódott.”
(Pilátus)
„A Római katonák sanyargatása alatt nem
bírja a terhet? Én segítek! Erős fizikumú,
segítőkész emberként teherhordozást vállalok”
(Cirénai Simon)
„Jeruzsálemi lakói! Segítsetek! Nagypéntek
délelőttjén választásra kerül sor. Lehet,
hogy sok bosszúságot okoztam nektek, és
szörnyű bűneim vannak, de álljatok mellém. Ha választani kell, szavazzatok rám,
és mentesetek meg engem a haláltól, a bűntelen elítélttel szemben.”

(Barnabás)
„Temetkezne? Nincs elég sírhelye? Vadonatúj jól zárható kősír kiadó-rövid idejű
használatra is.”
(Arimátiai József)
Alig használt olaj kenet fél áron eladó. Figyelem! Jó minőségű! Egy örökkévaló király testére került volna. Jelige: üres sír”
(Magdalai Márta)
„Úgy érzed, Nyomaszt az életed? Nem találod a kiutat bűneidből? Én azért jöttem,
hogy segítsek! Minden gondodra, szomorúságodra megtalálod nálam a megoldást.
Fordulj hozzám bátran, és én megvigasztallak. Hívj bátran, én segíteni szeretnék rajtad! Elérhetőség: egy őszinte imádságban”
(Jézus Krisztus)
A l k a l m a i n k
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17 órakor
Bibliaóra: minden csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör: minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági bibliaóra: minden pénteken 18,00 órától,
vasárnap 9 órától 10 óráig
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: Minden csütörtök 19,30 és Vasárnap
18,30 órától
Úrvacsora: Minden hónap első vasárnapján a 10
órakor kezdődő Istentisztelet második felében
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:

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

Lelkipásztor:
Dr. Almási Mihály
Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04
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