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Különös ismertetőjel
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Az 1950-es évek elején történt egy határ
menti kis faluban a következő eset. Akik
emlékeznek erre az időre, tudják azt is, mit
jelentett az a szó, hogy: HATÁRSÁV.
Hála az Úrnak, ma már csak hírből ismerjük,
mert már megszűnt.
Azért a fiatalabbak részére csak annyit
szeretnék elmondani, hogy Japánba ma
könnyebb vízumot szerezni, mint akkor egy
határsáv belépőt.
Egy hívő testvér ezen kis község határá
ban szántott a földjén, amikor füttyszó ütötte
meg a fülét, amelynek ismerős dallama volt.
„Úgy szeretnék én szent lenni…” Körülné
zett, de a pacsirtákon kívül csak két egyen
ruhás határőrt látott közeledni az úton, egyi
kük fütyülte az éneket. Közelebb ment, fél
rehívta a fiút, megkérdezte, honnan ismeri
ezt az éneket. Kiderült, hogy egy Szabolcs
megyei gyülekezet tagja és itt szolgál a helyi
őrsön. Meghívta a testvér a helyi gyüleke
zetbe, ami nem volt egyszerű dolog, mert
egy határőr abban az időben a templom kö
zelébe sem mehetett, de néhány alkalommal
mégis elment az imaházba, mivel harmóni
umozni is tudott. Neki is, a gyülekezetnek is
áldás volt ez a néhány alkalom. Hogy ebből
mi a tanulság? Isten gondoskodik az övéiről,
s ilyen helyen sem hagyja el őket. Mi pedig
a jó ismertetőjeleket ne szégyelljük, mert ál
dást nyerhetünk általa.
Vinkler György

2004. június

A passió és a torinói
lepel
Sokaknak megrendítő élményt jelentett
A passió című film. De vajon a valóság is
ilyen lehetett, vagy csak a filmrendező – és
az evangéliumok írói, amelyek alapján a film
készült – engedték szabadjára fantáziájukat?
Valószínűleg az előbbi. Legjobb bizonyítéka
ennek az a halotti lepel, amelyet jelenleg To
rinóban őriznek, és amelyről a keresztény
hagyomány úgy tartja, hogy Jézus halotti
leple volt. Ezen a leplen – tudományosan
mindmáig megmagyarázhatatlan módon –
egy agyonkínzott keresztre feszített ember
alakja látható, amely ugyanazokat a jegyeket
viseli testén, mint amelyekről az evangéliu
mok beszámolnak Jézus kereszthalálával
kapcsolatban: megkorbácsolás (a jellegzetes
római korbácsok nyomai láthatók egész tes
tén), tövissel koronázás, oldalseb stb. A kép
háromdimenziós és negatívban van (olyan,
mint egy hagyományos fénykép negatívja),
ami eleve kizárja azt, hogy hamisítvány le
gyen. Yves Delange, a Sorbonne szabad
gondolkodású professzora 1902-ben ezt írta
a Párizsi Tudományos Akadémiának be
nyújtott beszámolójában: Ha ez nem Krisz
tus, akkor valamelyik gonosztevőnek kell
lennie. Hogyan egyeztethető azonban össze
ez utóbbi lehetőség azzal a csodálatos nemes
kifejezéssel, ami e képről sugárzik?
Puvák József, Budapest
Magyar Nemzet 2004. április 9.

Üzenet egykori
iskolámba

A tanulóévekért
Áldjad az Urat iskoláidért! Lehetséges,
hogy sok-sok kudarc, bántalom ért, s ezért
nem szívesen emlékszel. Lehetséges, hogy
eredményeid kapcsán büszkén gondolsz az
iskolapadban töltött évekre. De nem a
benyomások a legdöntőbbek, hanem az,
hogy tudta-e Isten tanulásunkra használni a
tanulóéveket.
Jobbak,
bölcsebbek,
érzékenyebbek, tudósabbak lettünk-e ezek
alatt az évek alatt? Sosincs késő tanulni az
ott szerzett tapasztalatokból. Áldjad Istent
érte!

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.
Óh, ifjúi, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.

BH. 2002. 06. 16.

Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szívét.

Néhány évvel ezelőtt fedeztem fel elő
ször kertünkben egy jelentéktelen
növénykét, amely a kőlapok hasadékai
ban harcolt ki magának életteret. Bár
tudatában voltam annak, hogy a ma
dársóska gyomnövény, mégis tetszettek
finom, sárga kis virágai. Kitépni?
Semmiképpen!

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

A madársóska
tanítása

Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
Június van s nagyon magam vagyok
S kísértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.

Évek teltek el azóta. Ma állandó harcban
állok ugyanezzel a látszólag gyenge
növénykével, amely olyan makacsnak bizo
nyul, hogy szinte a kétségbeesésbe kerget.
Mindenütt elterjedt: az ágyásokban, a pá
zsitban, a virágcserepekben és fűszerládi
kákban. Bár gondosan kigyomlálom finom
kis gyökereit is, a madársóska életereje tö
retlennek tűnik. Kis idő múlva újra felbuk
kannak első levélkéi, kiterjednek, elburján
zanak a fűszernövényeim között, és kipusz
títják azokat.
Hányszor eszembe jutott a madársóska
kapcsán, hogy a kezdeteknél kell vigyázni.
Bárcsak így cselekedtem volna, akkor sok

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
Ady Endre
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munkától és bosszúságtól megkíméltem
volna magamat.
Példázattá vált számomra ez a dolog.
Nem tűrünk-e meg látszólag kicsi, ártatlan
hibákat, gyengeségeket az életünkben, ame
lyek aztán az idő előrehaladtával kiterebé
lyesednek, és rossz szokásokká vagy akár
függőségekké lesznek, amelyek fölött már
elveszítjük az uralmunkat? A „függőség” szó
hallatán az ember először is kábítószerre
vagy alkoholra gondol. Pedig teljesen más
féle vetületei is vannak. A modern embert
sokféle függőség űzi-hajtja. Ismerősek a kö
vetkező jelenségek: szexmánia, munkaőrü
let, játékszenvedély, vásárlási szenvedély,
bulémia, megszállott Internetezés, média
őrület stb.
Emberek milliói rabjai az Internetnek.
Egy Németországban végzett felmérés sze
rint pl. a 18 év alatti fiatalok közül a fiúk 8,0
%-a és a lányok 6 %-a Internetfüggő. Ve
szélyeztetettek ilyen szempontból az ala
csony szociális státuszú, a tartós kapcsolatok
nélkül élő és a munka nélküli emberek is. Az
Internet „rabjai” átlagosan heti 34 órában
hódolnak online-szenvedélyüknek. Egyes
elemzők a játékszenvedélyhez hasonlítják az
Internetfüggőséget. Különösen is az elektro
nikus postán bonyolított szerelmi ügyek ve
zethetnek függőséghez. A szakemberek ab
ból indulnak ki, hogy az Internetfüggők fele
erotikát keres. A névtelenség leple alatt ki
lehet élni a rejtett szexuális vágyakat. Majd
mindegyik Internetfüggő embernél további
szenvedélyek is megfigyelhetők, pl. alkoho
lizmus vagy evészavarok. A függőség min
den menekülés. Így a tévé, a videojátékok
vagy az Internetes lehetőségek mértéktelen
„fogyasztása” mögött is személyes problé
mák rejlenek.
A szenvedélybeteg emberek már nem
urai saját viselkedésüknek, és a súlyos kö
vetkezmények ellenére kénytelenek tovább
emelni a dózist.
Az extrém sportokat űző határélmények
utáni vágyában egyre kirívóbb teljesítmé
nyeket hajszol. Már másra sem tud gondolni,
mint hogy egyre magasabbra, messzebbre
jusson, egyre veszélyesebb, szélsőségesebb
élményekben legyen része.

A „munkaalkoholista” egyre több időt
tölt a munkahelyén, és elvonási tünetektől
szenved, ha nem dolgozhat. Vannak azonban
titkos függőségek is, amelyek rejtetten bur
jánzanak, s így rombolják az életet. Aki
szükséghazugságokhoz folyamodik, és sze
reti eltúlozni a dolgokat, egyre többször fog
hazudni és ezzel takarózni. Szokásává válik
a hazugság, és becsapja önmagát is. Már
meg sem különböztethető igazság és hazug
ság. Egész léte hazugsággá lesz, úgyhogy az
illető végül azt sem tudja, kicsoda is ő való
jában. Hasonló a helyzet az irigységgel és a
féltékenységgel. Az irigység megélesíti a te
kintetet, hogy az a legkisebb hibát is észre
vegye a másiknál. Lessing szerint kicsiny,
megbúvó káros szenvedély ez, amely nem
ismer más kielégülést, mint tárgyának teljes
tönkremenését.
A függőség egyik fő ismertetőjegye a
„nem tudom abbahagyni” jelenség. Ilyen
romboló szenvedélyek nem egyik napról a
másikra keletkeznek. Gondolatokból szavak
lesznek, szavakból cselekedetek, cselekede
tekből szokások, amelyek meghatározzák a
jellemet, és alakítják az illető sorsát. Ezért
szükséges ébernek lenni, és időben felis
merni a „kölyökrókákat” amelyek „pusztít
ják szőlőinket” (Énekek éneke 1:15.). Az ör
dög állandóan el akarja hitetni velünk, hogy
a bűnös magatartás ártalmatlan dolog, nin
csenek következményei. De ő hazug kezde
tektől fogva, és rabságba viszi az embert. Ha
átengedjük neki a kisujjunkat, megragadja az
egész kezünket.
Ha Istennek és az Ő Igéjének engedel
meskedünk, valódi szabadságot élünk át.
Egyedül Jézus Krisztus tud minket megsza
badítani a bűn és a halál rabságából. Így
mondja ezt nekünk Ő maga János evangéli
umában: „Aki bűnt cselekszik, a bűn szol
gája… Ha tehát a Fiú megszabadít titeket,
valóban szabadok lesztek” (8:34. és 36.).
Micsoda reménységet ébresztő ige ez min
den függőségben kínlódónak! Lehetséges a
szabadulás! A mi feladatunk, hogy megtud
ják tőlünk ezt a jó hírt.
(Kunitzer Szonja: Köszönöm c. könyvéből)
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Köszöntjük
gyermekeinket a
gyermeknap alkalmából!

nyi eredményeim is jobbak. Minden este
imádkozunk.”
Somogyi Ádám Zalán
„Kb. egy évvel ezelőtt délután zongoraórára
kellett átmennem az iskolámból a szomszé
dos iskolába, de zuhogott az eső, és nálam
esőkabát, sem esernyő nem volt. A tanító
néni azt mondta, hogy várjak még egy kicsit.
Nem tudtam mást tenni, mint imádkozni.
Pillanatokon belül elállt az eső kb. 3 percre,
amíg átértem. Utána ismét, mint a felhősza
kadás, úgy zuhogott. Megköszöntem a jó
Istennek, hogy segített.”
Lesták Máté

Gyermekeink szolgálataiból…
Jézus mondta: „Bizony mondom néktek, ha
meg nem tértek és olyanok nem lesztek,
mint a kisgyermekek, semmiképpen nem
mentek be a mennyeknek országába.”
(Máté ev. 18:3.)
Az alsó tagozatosok bibliakörébe 11 gyer
mek jár. Nagy szorgalommal tanulják az
aranymondást, melyet hétről-hétre kis pe
cséttel jutalmazunk. A játékok szintén ver
senyszerűek, és igen közkedveltek. Az év
végi értékelés a gyülekezet nyilvánossága
előtt történik.
A Biblia könyveivel is megismertetjük őket.
Ebben az évben Illés és Elizeus próféta éle
tével foglalkoztunk. Természetesen az ünne
pek (karácsony, húsvét, pünkösd) alkalmával
az aktuális eseményekkel ismerkednek meg
gyermekeink.
A bibliakör tagjai valamennyien önállóan,
saját szavaikkal imádkoznak, ami nagy öröm
nekünk vezetőknek.
igyekszünk alkalmainkon sokat énekelni.
(Csoportvezetők: Máténé Piros Viola, So
mogyi Sándorné)

„Én azért szeretek bibliakörbe járni, mert
sok éneket tanulunk, és sok bibliai történettel
ismerkedünk meg.”
Jaeger Márk
„Május 1-jén Ráckeresztúrról jöttünk haza
felé, amikor záporeső esett. Olyan volt,
mintha dézsából öntötték volna ki. A vil
lámlástól nagyon megijedtem. Anyukám azt
mondta, hogy ne féljek, hanem inkább gon
doljak az Úrra. Azután már nem féltem.”
„Megálltam a kísértésben, amikor egyszer
egyedül maradtam otthon. Arra gondoltam,
hogy elveszek néhány cukrot és csokit. De a
végén meggondoltam magam. Azért nem
vettem el, mert tudtam, hogy árt a fogam
nak.”
Nagy Réka

A következő bizonyságtételek a gyermekek
önálló gondolataik, melyet egy kis szülői se
gítséggel fogalmaztak meg.

„Szeretek bibliakörbe járni, mert
- ott okosabb leszek
- sok történetet tanulok
- az aranymondás megtanulásáért nyomdát
(pecsétet) kapok
- Viola néni és Gabi néni sokat dicsér.”

„Én a bibliakörbe azért szeretek járni, mert
nagy a társaság. Mindenkivel jóba vagyok.
Sokat nevetünk, öröm van a szívünkben. Ér
dekesek a történetek. Ha megtanuljuk az
aranymondást, kapunk pecsétet. Szoktunk
olyan játékot játszani (Kardot ránts!),
amelyben a bibliai könyveket kell megta
lálni. A vége felé vagy igaz-hamis-t játszunk,
vagy kérdésekre kell válaszolni.
Jézust már befogadtam a szívembe. Estén
ként a Fiatalok bibliáját olvassuk. Amióta
rendszeresen olvasom a Bibliát, a tanulmá

„Az Úr Jézus megsegített, amikor az iskolá
ban, labdázás közben úgy estem el, hogy a
fejemet beütöttem a betonba és vérzett. Na
gyon megijedtem, sírtam, odaszaladtam a ta
nító nénihez. Leápoltak betadinnal és meg
nyugtattak, hogy nem nagy a seb, hamar
meg fog gyógyulni.”
Baka Flóra
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„Én nagyon szeretek bibliakörbe járni, mert
ott sok érdekességet tanít nekünk Gabi néni
és Viola néni. Újabb és újabb történeteket
tanulunk. Most éppen Elizeust ismertük
meg. Szoktunk játszani Kardot ránts!-ot, és a
bibliakör elején és végén imádkozni. Én
legjobban azt szeretem, amikor történetet
mesél nekünk Gabi néni, vagy Viola néni.
Minden vasárnapra meg kell tanulni az
aranymondást, és ha megtanuljuk, kapunk
jutalom pecsétet.”
Viktóri Dávid

Gyülekezeti események
Ápr. 18.: Laczkovszki János gyülekezetve
zető tv., a teológus házaspár és a fiatalok
Selypen szolgáltak.
Gyülekezetünkben
délután
hitmélyítő
istentisztelet volt. Az igehirdetés a Zsid.
10:38-11:1. igeversek alapján a hitről szólt.
Ápr. 21.: Elöljárósági értekezlet volt.
Ápr. 25.: Folytatódott délután a hitmélyítő
alkalom,
amelyen
bizonyságtételek,
zeneszámok,
versek
hangzottak
el.
Mindannyiunkat megfogott Durkó testvér
bizonyságtétele
a
hitről
és
az
imameghallgatásról.
Az igehirdetés a Zsid. 12:1-3. alapján
hangzott. Tegyünk le minden ránk nehezedő
terhet, minden bűnt, úgy fussuk meg az
előttünk lévő pályát, nézvén a hit fejedel
mére és bevégzőjére, Jézusra.

„Kiskorom óta járok imaházba a szüleim
mel. Régebben a kicsik bibliakörébe jártam,
de most már az alsósokéba. Azért szeretek
bibliakörbe járni, mert sokat énekelünk,
együtt imádkozunk, Kardot ránts!-ozunk, és
tanulunk az Úr Jézusról, és ott van az egyik
legjobb barátnőm, a Debi. Meg nagyon ara
nyosak a bibliaköri tanító nénik, Viola néni
és Gabi néni. Sok bibliai történettel ismer
tetnek meg minket. Sokszor el is játsszuk a
történeteket, például karácsonykor az Úr Jé
zus születését. Én Mária voltam. Sajnos a
nyár kezdetével véget ér a bibliakör. Még jó,
hogy az imaházban nincsen szünet a nyá
ron!”
Horváth Krisztina

Máj. 2.: Délelőtt úrvacsorai alkalmon vet
tünk
részt. A délutáni, anyáknapi
istentiszteleten a gyermekek korosztályok
szerint köszöntötték az édesanyákat.
Máj. 7.: Meghalt Somogyi Sándorné, sz.
Horváth Eszter testvérnő életének 85.
évében. Temetése május 27-én volt a
pesterzsébeti temetőben.

„Már eldöntöttem, az Úr Jézust fogom kö
vetni, mert minden bajtól megvéd és segít.
Szeretnék az Ő gyermeke lenni, Neki szol
gálni, Őt dicsőíteni, az Ő nevét zengeni min
den nap. Mert ha Hozzá megyünk, akkor
megtesz értünk mindent, mint a jó pásztor a
juhokért. Istenem, kérlek segíts engemet,
hogy befogadjalak a szívembe Téged!”

Máj. 8.: Szombat délutáni gyermekevangélizáció. A jól szervezett alkalmon
különböző
gyermekfoglalkozásokon
vehettek részt a jelenlévők.
Máj. 9.: Délután a gyermekek szolgálataival
folytatódott a gyermek-evangélizáció.
Máj. 11.: Megszületett Piros Réka, Piros
Ervinék kislánya.

„Szeretek bibliakörbe járni, mert ott min
denki szeret, és segít nekem. Azért is szere
tek a bibliakörbe járni, mert ott a jó Istenről
tanulunk. Megtanuljuk, amit tudni kell Róla,
és mi azt meg is próbáljuk betartani, még ha
néha nehéz is.”
Lovász Debóra

Máj. 12.: A kiskőrösi idősek otthonában
meghalt Iván
Lajosné
temetése a
pesterzsébeti temetőben.
Máj. 16.: Délután Dr. Gerzsenyi László lp.
tv. és a Wesselényi utcai gyülekezet
szolgálattevői voltak vendégeink. Az
énekkari, zenekari és verses szolgálatok
mellett tájékoztatót kaptunk gyülekezetük
történelméről és építkezésükről is. Az igehir

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és
ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istenek
országa!” (Márk ev. 10:14.)
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Én Nap szeretnék
lenni

detésben a megdicsőülés hegyére kísérhettük
Jézust, Pétert, Jakabot és Jánost. Egész napi
gyűjtésünket megfelezve a Lepramisszió és a
Hospic alapítvány részére küldjük el.
Máj. 20.: Áldozócsütörtök. A hagyomá
nyokhoz híven a soroksári református
imateremben emlékeztünk meg Jézus
mennybemeneteléről.

Réges-régen hallottam egy mesét a
Napról és a szélről. Arról vitatkoztak,
melyikük erősebb, és a szél így szólt:
"Majd megmutatom, hogy én. Látod ott lenn
azt a köpönyeges öregembert? Fogadjunk,
hogy gyorsabban le tudom vétetni vele a kö
pönyegét, mint te!" Ekkor a Nap a felhők
mögé bújt, s a szél úgy fújt, hogy szinte for
gószél lett; de minél erősebben fújt, az öreg
annál szorosabban fogta a köpenyét. Végül a
szél elült, feladta a küzdelmet; ekkor előjött
a Nap, és kedvesen rámosolygott az öregem
berre, aki csakhamar a homlokát törölgette,
és levette a köpenyét. A Nap akkor azt
mondta a szélnek, hogy kedvességgel és jó
szándékkal hamarabb célhoz lehet érni, mint
dühvel és erőszakkal.

Máj. 23.: Zenés evangélizációs alkalom
volt a délutáni istentiszteleten. A zenekart
Horváth László testvér szervezte és vezette.
Az igehirdetés (Mt. 11:25-29.) megtérésre
buzdított: „A Mester itt van és hív téged”.
Film ajánló

Ez évben a keddi ifjúsági alkalmak
keretében hónapról-hónapra megnéztünk
egy-egy gondolatébresztő filmet, ami után
lehetőség nyílt a film által felvetett témák és
kérdések megvitatására, gondolatcserére.
Az alábbi filmeket láttuk, melyeket
szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak
figyelmébe is: A passió, A Jövő kezdete,
Truman Show, Hasznos holmik

Én Nap szeretnék lenni. És te?

Kőbe vésett szeretet

A jövő kezdete
színes feliratos amerikai filmdráma, 118 perc, 2000.
rendezte: Mimi Leder, szereplők: Kevin Spacey, Helen
Hunt, Haley Joel Osment, Jon Bon Jovi

Két barát ment a sivatagban. Kirándulásuk
alkalmával összevesztek, és az egyik barát
képen törölte a másikat, aki megsértődött,
anélkül hogy szólt volna bármit is, beleírta a
homokba: "Ma a legjobb barátom lekevert
egyet!" Mentek tovább a sivatagban, egy
oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy
megfürödnek. Az a barát, aki kapott egy
pofont, fuldoklani kezdett, de a másik
kimentette. Magához térvén, kőbe véste:
"Ma a legjobb barátom megmentette az
életemet!" Az a barát, aki lekevert egyet,
majd megmentette a másikat, megkérdezte:
Mikor megütöttelek, homokba írtad. Most
meg kőbe vésted. Miért? A másik azt
válaszolta: Mikor valaki megbánt, csak
homokba
szabad
írnunk,
hogy
a
megbocsátás szele eltörölje a szavakat. De
ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe, hogy
senki se törölhesse el.

Az iskolába érkező új tanár nem túl egyszerű
házi feladattal lepi meg diákjait: váltsák meg
a világot. Aki jó jegyet akar év végén, az
tesz valamit, amitől jobbá válnak a dolgok.
Ez persze csak vicc. De Trevor komolyan
veszi. Fantasztikus tervet eszel ki, amely, ha
beválik, fokozatosan tényleg mindent
átalakíthat. Csupán három emberen kell
segítenie hozzá, és meg kell ígértetnie velük,
hogy köszönetképpen ők is segítenek háromhárom másik rászorulón. Az akció első
lépéseként Trevor befogad házukba egy
hajléktalant. Anyja persze nem tűri a
hívatlan vendéget, és rövid úton kidobja, de
ezzel nem veszi el fia kedvét. Sőt: a fiú
újabb segítő-akciót tervez, és még ő sem
sejti, tettei mekkora hatással lesznek
mindannyiuk életére...
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A szikla

és az erődet. De ez igazán így van? Nézz
csak magadra! A karjaid erősek és izmosak,
a hátad kigyúrt és barna, a kezeiden bőrke
ményedés van az állandó erőlködéstől, a lá
baid masszívak és kemények lettek. Az el
lenállás megerősített és most sokkal többre
vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem
mozdítottad meg a követ, de én csak azt
kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt
teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet és
bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is
tetted.
Most akkor barátom, elmozdítom a követ."

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában
aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát
és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki,
hogy el kell végeznie egy feladatot, és oda
vezette egy hatalmas sziklához, ami a kuny
hóval szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az
embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes
erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette
nap mint nap. Több éven keresztül reggeltől
estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátá
val, a vállaival a nagy szikla hideg felszíné
nek, és teljes erejéből nyomta. Minden este
kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a
kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja
hiábavaló volt.
Ahogy az ember elbizonytalanodott, az El
lenség (Sátán) elhatározta, hogy színre lép és
a következő gondolatokat ülteti el az ember
agyában. "Hosszú ideje napról napra kín
lódsz azzal a sziklával és az mégsem moz
dult meg." Sikerült azt a benyomást keltenie
benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült
vele. Ezek a gondolatok teljesen elbizonyta
lanították és elcsüggesztették őt. "Miért tö
röd magad ezért?" - kérdezte a Sátán. Feles
leges annyi időt rászánnod. Csak éppen,
hogy told egy kicsit, az is elég lesz."
Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is ter
vezett, de elhatározta, hogy előtte imádság
ban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gon
dolatokat. "Uram - mondta - hosszú ideje fá
radozom és keményen szolgállak téged,
minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted.
De még mostanra sem sikerült elérnem,
hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is
mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem
tudom teljesíteni a feladatot?
Az Úr könyörületesen válaszolt: "Barátom,
én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit
te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod,
hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit
meg is cselekedtél. Én egyszer sem mond
tam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked
csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a
sziklát.
Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondo
lod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet

Megjegyzés: Sokszor, mikor Isten szavát
halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a
saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is
szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak
engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk
Benne.
Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket
mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki a
hegyet elmozdítja.

Köszönöm Neked, Uram
a hétköznapokat…
És a hétköznapok parányi csodáit.
Köszönöm, hogy imával köszönthetlek reg
gel. Hogy napközben sikerre segíted igyeke
zetemet, és éjjel édes álmot bocsátasz rám.
Álmaidban is a Tiéd akarok lenni, Uram,
hogy tiszta lélekkel ébredjek a következő
reggelre és felfogjam mindazt a jót, amit tő
led kapok.
Köszönöm Neked az anyám csókját és a va
jas kenyeret, amit reggelire kent. Köszönöm
Neked, hogy idegenek is rám mosolyognak
olykor és hogy van, aki szeret.
Szivacs az én lelkem, Uram. Magába szívja
mások lelkének adományait. S ha megtelt,
párologni kezd, hogy a szeretet nedvei le
csapódjanak újra másokon. Boldog tánc a
szeretetnek ez a körforgása. Egymás kezét
fogva járja, aki ismeri a szívek billentyűin
hozzá játszott dallamot. Hétköznapi csoda
néha egy tekintet is, egy érintés, vagy egy
kézfogás. Csak látni kell benne a csodát.
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Mert nagy csodák megélésére kevesen
méltóak, de a lét kis csodáinak bárki elibe
mehet.
Köszönöm Neked a hétköznapok szépségeit,
Uram. Ezek készítenek fel az ünnepi hála
adásra.

Fakanál
Fóliában
sült
fűszeres mártással

pontyszeletek

Hozzávalók: 70 dkg ponty, 2 evőkanál olaj,
só. A mártáshoz: 8 gerezd fokhagyma, 2 db
paradicsom, 1 db vöröshagyma, 2 evőkanál
olaj, 1 evőkanál vörösborecet, 1 narancs
leve, késhegynyi oregano, mokkáskanálnyi
erős pirospaprika, só, fehér bors.

Derűs percek

Horgászhumor
A horgász panaszkodik a feleségének:
- Ma nem fogtam semmit.
- Tudtam előre… Itthon hagytad a
pénztárcádat.
♦ ♦
- Borzasztó hideg van! – szól egy horgász
a szomszédjához. – Ráadásul a szél is fúj.
Csak tudnám, miért hideg a reggeli szél?
- Én tudom – válaszol a szomszéd.
- Miért?
- Azért, mert egész éjszaka kint volt.
♦ ♦
- Kölcsönkértem a férjem horgászfel
szerelését.
- De, hát te nem is szoktál horgászni!
- Amíg nálam vannak a dolgai, addig ő
sem!
♦ ♦
- Jean! Megetette a halakat?
- Igen, uram.
- Mivel, Jean?
- A macskával, uram.
♦ ♦
Megy a horgász az utcán, és egy kocsiajtót
cipel. Jön vele szemben egy másik horgász:
- Rémes, milyen meleg van! – így az első.
- Hát tekerd le az ablakot!
♦ ♦
- Drágám! Nézd mennyi halat fogtam!
- Igen? Fogtad? Akkor miért látott a
szomszéd a halastól kijönni?
- A… azért, mert a felét eladtam.

Elkészítés: A pontyszeleteket sóval meg
hintjük, majd olajjal megkent alufóliára
fektetjük. Egyenként gondosan becsoma
goljuk és sütőben, vagy grillen megsütjük. A
mártáshoz a fokhagymát összezúzzuk, a pa
radicsomot meghámozzuk, és villával ös
szetörjük, a vöröshagymát finomra vágjuk.
Egy serpenyőben felhevítjük az olajat és
hozzáadjuk az előkészített zöldségeket. 5
percig pároljuk, azután hozzáöntjük a bor
ecetet és a narancslevet is. Sózzuk, papri
kázzuk és lassú tűzön tovább főzzük kb. 20
percig. Áttörjük és a halra öntve tálaljuk.
Körítésnek kaliforniai paprika darabkákkal
kevert párolt rizs való.
Lazacos szendvics
Hozzávalók: 1 rozskenyér, 1 lazackonzerv,
3 tojás, 1 csomó petrezselyemzöld, vagy
snidling, 10 dkg vaj.
Elkészítés: A tojásból az apróra vágott pet
rezselyemmel, vagy snidlinggel rántottát ké
szítünk és a megvajazott kenyérszeletekre
tesszük a lazacot, erre halmozzuk a rántottát.
A szendvicsek tetejét friss petrezselyemmel,
vagy snidlinggel díszítjük.
Állandó alkalmaink
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