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Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
ANYA, NEVESSÉL!
„Anya, nevessél!”
- mondja gyermekünk.
Úgy tudja kérni, mint a kenyeret,
mosolyra szomjas vággyal, ahogy a
virág a fényt, tüdő a levegőt,
ahogy emberszív a szeretetet.
„Anya nevessél!”
Félénk s bíztató
mosoly lebeg az ajkán, szíve is
kikönyököl a szeme ablakán
várva az édes, anyai derűt,
a nőttetőt, megáldót, érlelőt.
„Anya nevessél!”
Hisz úgy kell a fény!
Tengernyi fényre szomjas a határ,
tengernyi fényre szomjazik a szív,
örök derűre éhezik a lélek,
utána nyúl és sír a hang, a vágy.
„Anya, nevessél!”
- mondja gyermekünk,
és mondom én is: Hallgass rá nagyon!
Kis életének imádsága ez.
Megérted hát, ha mikrofon leszek,
s a drága kérést úgy zengem neked
s minden anyának és apának és
minden felnőttnek zengem, harsogom:
Nevessetek a gyerekekre, mert
fény kell nekik, az orca fénye, a
szív fénye, a lélek derűje és

minden, mi fény, minden, mi
szeretet.
Ragyogjatok a gyermekekre
hát
mosolygó arccal, szívvel, ha
lehet
reggeltől estig, kedves kis
anyák!
(Füle Lajos)

Imádkozó
édesanyák
A fenti címet olvasva, először talán az
ószövetségi Anna jut eszünkbe.
Anna házassága hosszú ideig gyermektelen
volt. Emiatt sokszor állt imádságos szívvel az
Úr előtt. Az Igében így olvashatjuk: „…lelke
mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és
keservesen sírt.” (1.Sám.1.r.) Később „az
Úrnak gondja volt rá”. Anna „fiút szült, és
elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az
Úrtól kértem őt.” Anna korábban – még
születése előtt – az Úrnak szentelte gyermekét.
Mivel az Úr teljesítette kérését, a gyermek
Sámuelt odaadta az Úr szolgálatára. Ujjongó
szívvel, hálaadással imádták az Urat Elkánával
együtt.
Minden hívő házaspár el tudná mondani a
maga történetét, hogyan áldotta meg Isten
házasságukat gyermekkel, gyermekekkel.
Közös
vonás
lehet
a
különböző

élettörténetekben a gyermekáldást kísérő
imádságos lelkület. Jól teszik a fiatal házasok,
ha imádságos szívvel kérik az Úrtól az első,
vagy bármelyik gyermeküket.

A költő anyáknapi kívánságával szeretnék
én is áldást kérni a hívő édesanyákra.
„Amikor én még meg se születtem,
Istennek adott az édesanyám.
Álomszálakból szőtte gyolcs-efódom,
A szolgálatot úgy imádkozta rám
Az édesanyám.

A hívő édesanyák imaélete kihat a
gyermekek életére. Az édesanyjuktól tanulják
meg nemcsak az első szavakat, mondatokat,
hanem az első imádságot is. (Emlékszem
Tamás fiam első, „közbenjáró” imádságára:
„Drága Megváltóm, kérlek, áldd meg…” – és
felsorolta a betegeket.)

Szeretnék én is kis Sámuel lenni
És úgy növekedni az Úr szaván,
Hogy kész legyek, majd ha hív az Isten,
A szolgálatra igazán.
Hogy boldog legyen az édesanyám.”

Milyen jó dolog az, hogy a hívő családokba
született
gyermekek
megtanulnak
az
édesanyjuktól imádkozni. Amelyik fiatal
otthon, a szülői házban nem tanult meg
imádkozni, később nehezen tanulja meg az
Úrral való „kapcsolattartást”.

Halász Sándorné

Anyák napján …

Később, ahogy fejlődnek a gyermekek
testileg és lelkileg is, milyen jó az, ha a
kísértések, próbák idején az édesanyjukkal
együtt, imádságban harcolhatják meg a
nehezebb – sőt nagyon nehéz – kérdéseket.

Szép májusi kedves, üde illatár,
Virághímes ruhát öltött a határ, –
Szeretettel telt ma minden gyermekszív,
Anyák napján legszebb fényű a nap is.

Mikor a gyermekek haladnak – az élet
rendje szerint – a maguk útján, az édesanya
imádsága nem marad el, ahogy az egyik ének
is mondja: „Nő lesz a lányból, kisfiúból férfi,
útjukat anyjuk imája kíséri…” Az édesanyák
imádsága elkíséri a gyermekeket nemcsak az
óvodába, iskolába, munkába, hanem a
gyülekezeti szolgálat útjára is.
Tudom, hogy az én Édesanyám is ezt teszi.
Minden este sorra veszi gyermekeit, unokáit,
szeretteit, mindenkit – lélekben ott, ahol van.
Sorban imádkozik a család minden tagjáért.
Tudom, hogy vannak gyermekek, unokák,
akiknél hosszabban elidőz imádságában, mivel
őértük harcolni kell az Úr előtt. Tudom, hisz
tapasztalom, hogy más hívő édesanyák és
nagymamák is ezt teszik. Az Ő imádságuk
hatására
a
gyermeki
lelkek
még
fogékonyabbak arra, hogy befogadják az
elhintett igemagot.
Az édesanyák leghatékonyabb imaszolgálata az, amikor pici koruk óta – vagy
már születésük előtt is – imádkoznak
gyermekeik hitre jutásáért. Hálás a mi szívünk
megtért gyermekeinkért, fiataljainkért, és az
édesanyákért, nagymamákért, akik továbbra is
imádkoznak értük. Áldja meg Őket a jó Isten
legteljesebb áldásával!

Várva vágyott májusi nap, itt vagy már,
De rossz lenne, ha üresen itthagynál,
E szép napon áldjuk mi a legszebbet,
Itt a földön a legértékesebbet.
Édesanyák! E nap a ti napotok,
Vidámuljon ma fel a ti arcotok!
Tűnjön onnan, ami gyászból eredő,
A bánat és a megszokott gond-redő.
Édesanyák! Mi gyermekek tisztelünk,
Hálaérzet tölti be a kebelünk,
Mi megértjük, amit sokan nem értnek,
Csak az anyák jobbítói e létnek.
Édesanyák! Nagy munka az, mit tesztek,
S kárba nem vész, amit jól elvégeztek.
Imádkozni … buzgón … míg van alkalom,
Meglássátok, nem lesz annyi fájdalom.
Anyák napján hálás szívvel mondjuk el,
Amit bennünk érez a szív s a kebel,
Legyen boldog, kit a bánat súlya nyom,
Isten áldjon minden anyát gazdagon.
Békési Kovács Imre
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A nő

Ajándékok, amelyek nem
kerülnek semmibe!

- Mama miért sírsz? - kérdezi a kisfiú az
édesanyját:
- Mert én nő vagyok - válaszolta az asszony.
- Ezt nem értem! - mondja a kisfiú
- És ezt soha nem is fogod megérteni ...válaszolta gyermekét átölelve az anya.
Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is.
- Papa, miért sír a mama látszólag minden ok
nélkül?
- Minden nő ok nélkül sír. - Ez volt minden,
amit
az
apa
válaszolt.
A fiúcska felnőtt, férfi lett, és még mindig
kereste a választ, vajon miért sírnak
időközönként a nők. Egyszer megkérdezte a
Legfelsőbb Hatalmat:
- Mondd Atyám, miért sírnak a nők olyan
könnyen?
Az
Atya
elgondolkozva
válaszolt:
- Amikor a nőt teremtettem, valami
különlegeset alkottam. Oly erőssé tettem a
vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly
gyengéddé, hogy vigasztalást is tudjon adni.
Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi,
hogy akkor is tovább menjen, amikor már
mindenki más feladja, hogy a betegségek és a
bánat idején is ellássa családját panaszkodás
nélkül. Oly mély érzéseket adtam neki,
amelyekkel gyermekeit mindig és minden
körülmények között szereti, még akkor is,
hogy a gyermek őt mélyen megbántotta. Oly
erőt adtam neki, mellyel a férjét minden
hibájával együtt szereti és elviseli, és azért
alkottam a férfi oldalbordájából, hogy
vigyázzon férje szívére. Oly bölcsességet
adtam neki, hogy tudja egy jó férj soha nem
sérti meg a feleségét, mégis néha próbára tesz
a nő érzéseit, határozottságát és kitartását,
hogy sziklaszilárdan férje mellett áll-e?
És végezetül könnyeket is adtam neki, hogy
sírhasson. A könnyek kizárólag csak az övéi, és
annyit használ belőlük, amennyire csak
szüksége van.
Látod: Egy nő szépsége tehát nem a ruhájától
függ, amit éppen visel, vagy az alakjától,
amilyen az ö formássága, de még nem is attól,
ahogyan a haját viseli. Egy nő szépségét a
szemeiben ismered fel, mert ez a szíve kapuja,
ahol a szeretet lakozik:
HISZ MINDEN NÖ SZÉP AKI SZERET!

Egy jó szót szólni,
egy beteget felvidítani,
óvatosan csukni be az ajtót,
apróságnak örülni,
mindenért hálásnak lenni,
jó tanácsot adni,
egy levél megírásával örömet szerezni,
jogos panaszt nem melegíteni fel újra,
nem tenni szóvá, amit a másik hibázik,
a levert hangulatot nem venni komolyan,
nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt,
megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra,
megtalálni az együtt érző szót a megalázottnak,
találni egy tréfás szót a gyerekeknek,
elismerni az elkövetett helytelenséget,
örülni a holnapi napnak,
bizonyos dolgokra aludni egyet,
mindenre rászánni a kellő időt és gondot, és
MINDIG ÉS MINDENBEN szeretetben lenni!

A mosoly értéke
Semmibe se kerül, de sokat teremt.
Gazdaggá teszi azokat, akik kapják és nem
juttatja koldusbotra azokat, akik adják
Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké
megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne
nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne
lenne gazdagabb tőle.
Táplálja a jóakaratot az üzleti életben,
boldogságot teremt az otthonban és mindenütt
a barátság biztos jele.
Pihenés az elfáradt embernek, napfény a
csüggedőknek, világosság a szomorkodóknak
és a természet
legnagyszerűbb ellenszere a bajokkal szemben.
Nem jelent földi javakat senki számára, nem
lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy
ellopni – csak
önként lehet odaadni.
Ha valaki túl fáradt ahhoz, hogy mosolyogni
tudjon, akkor legalább te nézz rá derűsen.
Senkinek nincs annyira szüksége mosolyra,
mint annak, aki már nem tud mosolyogni.
Ha meg akarod kedveltetni magad az
emberekkel, akkor MOSOLYOGJ!!!
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Bizonyságtétel

vagyunk.
Adynak van egy csodálatos verse: Amikor
elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem,
/ Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.
Talán éppen általunk akar átölelni Isten
másokat… A mi szavunkkal hívja a Tőle
távollevőket. Az életünkön keresztül a
megfáradtakat. Az úton megrekedtet. Földi
jutalom nélkül tudok-e segíteni?
Tudom-e hordozni a másik terhét, még ha
meg nem értést kapok is? Még ha nehéz is?
Még ha én roskadozok is esetleg? De egy
eltévedt juhért, egyetlen bűnös emberért, ha
hajt a belső szeretetem, akkor ehhez erőt ad az
Isten. Ahogy Rónai Ernő verse mondja: „Ne
feledd, ahogy te máshoz itt lenn, úgy lesz
hozzád is irgalmas az Isten.” Mert ez az Isten
akarata. Aki minket irgalmával mentett ki a
mélyből, a sötétből a világosságra. És ha a
világosság fiai vagyunk, akkor Isten fiai
vagyunk. Az Istené, aki az Irgalom és a
Szeretet. Aki szeretetből küldte a Megváltót
érettünk, és mindazokért is, akit a mi
szeretetünk által fog átölelni az Isten. Mert az
Isten magához fogadja, hogy az övé legyen,
mint távollevő, és hogy minden eltévedt
bárány megtérjen és üdvözüljön. És ama napon
az áldottak között legyen a jobb oldalon. A
bárányok között. Akiknek mondhatja Jézus:
„Jertek Atyám áldottai… Mert éheztem ennem
adtatok… Szomjúhoztam, innom adtatok…
Magányos voltam, befogadtatok… Jertek,
örököljétek az országot, amely néktek
készíttetett a világ megalapítása előtt.”
Most dől el a mindennapi életünkben, az
életünk által, cselekedeteink által, hogy melyik
oldal a miénk… A jobb oldal? Vagy a baloldal?
A „Jöjjetek”? Vagy a „Távozzatok”?
Szívből kívánom, hogy a „Jöjjetek!”
hangozzon el mindannyiunknak!

Bizonyságtételem
alapigéje:
Máté
evangéliuma 25. rész 31-től 36-ig terjedő
igeszakasz.
Az ige az utolsó ítéletről szól. Engem
sokat foglalkoztat már fiatal korom óta, hogy
hová kerülök, ha Isten haza szólít?
Isten gyermeke vagyok, igyekszem az ige
szerint élni, szolgálni, szeretni embertársaimat,
de Isten vajon ezt hogyan látja az én
életemben?
Egy pár gondolatot szeretnék felolvasni,
ami engem megragadott.
„Beteg voltam, és meglátogattatok…”
Az utolsó ítéletről beszél Jézus, Ő mondta
ezeket a szavakat. Az idő hamarosan lejár.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a fontos
felhívást. Megváltónk visszatér és majd leül
ítélni a dicsőség királyi székébe.
Csak két csoport marad, a Király jobb és bal
oldalán. Juhok és kecskék. Gyakran mondjuk,
ha nagyon komoly dologról van szó: életrehalálra megy. Pontosan, szó szerint ez a
helyzet az ítéletkor. Fény és sötétség nincs
olyan éles, mint e két csoport különbsége. Kik
lesznek az áldottak, kik öröklik az Országot?...
Nem akkor fog eldőlni, ez most dől el.
„Éheztem, ennem adtatok… Szomjaztam,
innom
adtatok…
Magányos
voltam,
befogadtatok…
Beteg
voltam,
meglátogattatok…”
Így
sorolja
Jézus
mindezeket.
Felfigyeltem egy dologra. Nem azt mondja
a Szentírás: éhségemben, szomjamban kértem
tőletek és ti adtatok nekem. Vagy: beteg
voltam, üzentem értetek és meglátogattatok.
Nem. Aki itt a földön segít, aki enni-inni ad,
beteget látogat, önként teszi, kérés nélkül.
Mintegy elébe megy a másik ember
szükségletének. Fogékony rá… Észreveszi…
Nem kell kérni, hívni. Elébe menni megértő
szívvel, szeretettel mindenfajta emberi
hiánynak. Ez életcél lehet… Vagy van ettől
nagyobb életcél a számunkra? „Ha olyan hitem
van, hogy hegyeket mozgatok, de szeretet
nincsen bennem, semmi vagyok…” – Krisztusi
gondolatok.
„Beteg
voltam,
meglátogattatok…” De kik a betegek ezen a
megromlott földön? Mindannyian azok

Kovács Lászlóné – Erzsike
Méltatlan vagy Isten elé járulni,
– nagyon igazad van; távol maradsz tőle
méltatlanságod miatt
– egy cseppet sincs igazad.
Ha megfáradunk az emberben,
megpihenhetünk az Istenben.
Krisztus számára minden szolgálatnál
fontosabb a teljes átadás.
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Bevezetés a szabadságba

Egyiptomi úti élményeim

A halacskának egy nap elege lett a
tengerből. Úgy érezte, hogy a testét körülfogó
víz gátolja a szabad mozgásban. Úgy döntött,
hogy kilép a vízből, amely behatárolja
mozgásterét, korlátozza szabadságát, és határt
szab annak, hogy hal-képességeit a teljes
mértékben kibontakoztassa. Kiúszott tehát a
tengerpartra, és addig erőlködött, amíg végül
kivetődött a homokra, ahol így kiáltott fel:
„Végre teljesen szabad vagyok!”
„Ó az a kis buta!” – gondoljuk
automatikusan. Hiszen tudjuk, mi a valóság. A
halacska nem szabad lett, hanem HALOTT! A
testét körülfogó víz nem korlátozta a
szabadságában.
Éppen
ellenkezőleg,
biztosította azt a közeget, amelyben élt,
mozgott, létezett, mint hal. Az volt a szükséges
és tökéletes környezet hal létének teljes
kibontakoztatásához.
A kis történet azonban rólunk szól.
Az ember kényelmetlenül érzi magát Isten
mindenhatósága és mindent tudása miatt.
Sokféle szabadulási kísérlete közül az egyik az
ateizmus, amely egyszerűen letagadja Isten
létét. Úgy érzi, hogy Isten léte behatárolja
szabad akaratát, és képtelen kibontakoztatni
képességeit, hiszen ha Isten mindent tud, a mi
akaratunk, cselekedeteink értelmetlenek. Úgyis
az lesz, amit Isten akar.
A valóságban azonban Isten abszolút
mindenhatósága ad biztosítékot arra, hogy
döntéseinknek, tetteinknek értelme legyen. Ő
adja meg azt a közeget, amelyben lehetséges
az Élet. Az igazi szabadság nem metafizikai
humán jelleg, hanem az a képesség, hogy
tudunk Isten szerint gondolkodni.
„A test törekvése a halál, a Lélek törekvése
pedig élet és békesség, minthogy a test
törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az
Isten törvényének nem veti alá magát, és nem
is tudja magát alávetni.” (Róm.8:6-7.)

Istennek a teremtés munkáiból való dicsérete –
a 104. Zsoltár kísért el egyiptomi utamon.
Isten kegyelméből végre felvirradt a nagy nap,
amely után gyerekkorom óta vágyakoztam,
hogy egyszer eljussak a piramisokhoz, a fáraók
csodálatos földjére. Egyiptom az ókori
civilizáció bölcsője. Utolérhetetlen művészetét
és kultúráját 3-4000 év után is csodálattal
szemléli a világ. Mélységes titkait a mai napig
folytatott ásatásokkal próbálják megfejteni,
több-kevesebb sikerrel. Utazásom azért is
különlegesen
nagyszerű
volt,
mert
egyiptológus vezetésével, az ő szakszerű
magyarázatával
–
mellyel
felkeltette
érdeklődésünket az igazi értékek iránt – vált
maradandó élménnyé mindaz, amit láttunk.
Gépünk délután indult a Ferihegyi reptérről.
Még láttuk az alattunk elterülő táj szépségét,
de a felhők fölé szállva már a Jóistent is
közelebbnek éreztük, aki megteremtette a mi
csodálatos világunkat. A gép nyugati oldalán
vérvörös sugarait szétszórva bukott le a nap,
keleti oldalon az ég sötét fátyola borította be az
eget. Egyiptomba való érkezésünk is
nagyszerű élményt nyújtott, mikor alattunk
kibontakoztak Kairo fényei, a kanyargó
Nílussal. Este értünk a szállodába, teraszáról
láttuk a kivilágított piramisok és a főváros
éjszakai utcaképét nyüzsgésével, dudáló
autóival.
Másnap megnéztük a gízai piramisokat,
melyek közül a Kephren a legnagyobb. Ide egy
sötét, erősen emelkedő szűk folyosón
négykézláb mentem fel, melynek végén volt a
sejtelmes titkokat rejtő sírkamra. Furcsa,
borzongató érzés fogott el, még a falaiból is
valami meleg energia áradt. A piramisok alatt
van a templomok völgye, ahol a fáraók
hozzátartozói vannak eltemetve. Itt található
egy ókori orvos teljesen épen maradt sírja is.
Megcsodálhattuk még a sejtelmesen mosolygó
Szfinxet, a világon egyedülit, a megfejthetetlen
rejtélyt. Egyiptomban nagy hagyománya van a
copt keresztény kultúrának. A Szent György
templomot is megnéztük, körülötte egy copt
temetővel és az előtte lévő szép szobrokkal,
valamint az óriási pálmákkal díszített udvarral.
Kairoban a Mohammed Ali mecset a
legnagyobb, 4 minaretjével, udvarán gyönyörű

(Megjelent a Pécsi Ifjúsági Konferencia
lapjában – 2006.)
A jó Isten sokszor cselekszik érthetetlenül, de
sohasem helytelenül.
A türelmetlenség vadhajtásain sohasem terem
gyümölcs.
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kútjával, melyben a rituális mosakodást
végzik, mielőtt a templomba lépnek. Fenséges
látvány még a monumentális citadella,
ahonnan gyönyörű a panoráma Egyiptom
varázslatos fővárosára.
Másnap igen nagy lelki élményben volt
részünk, amikor felmentünk a Sínai-félszigeten
lévő zord, sziklás Mózes-hegyre, oda, ahol az
égő csipkebokorban az Atya Isten átadta
Mózesnek a kőtáblákat a Tízparancsolattal.
Éjjel fél 2-kor indultunk és kb. 3-4 órai
kemény éjszakai kapaszkodás után értünk fel a
hegyre,
ahol
a
felejthetetlenül
szép
napfelkeltében gyönyörködhettünk.
A sivatagi oázisban a Szent Katalin kolostor
vendégházában szálltunk meg. Kőágyakon
aludtunk, nádtetős bungalóban. Másnap
látogattunk el Szent Katalin templomába, mely
Egyiptom legismertebb, eredetiben megmaradt
kolostorkomplexuma.
Ezután a fenséges sivatagokat jártuk be. A
Fekete-, a Fehér-, – ahol kristályokat
gyűjthettünk – majd a Vörös-sivatag
kápráztatott el bennünket. Amikor a föld az
éggel összeért, ismét érezhettük a teremtő Isten
nagyságát és jóságát, aki mindezt nekünk adta,
hála legyen érte. Az oázisban meleg vizű
sivatagi kutakban is fürödhettünk a
pálmaligetekben, körülöttünk a mérhetetlen
homoktengerrel. A folyton vándorló és
megállíthatatlan dűnék egy farmot már félig
betemettek.
Láttunk őskeresztény temetőt, melynek
kápolnáit, sírkamráit épségben megmaradt
színes freskók díszítik a holtak városában.
Konzerválását
a
sivatag
homokjának
köszönheti, ami egyaránt rombol és épít
mindent, ami a környezetébe kerül.
Nagy élmény volt még Luxor monumentális
temploma az esti kivilágításban és a tőle nem
messze lévő Karnaki templom hang- és
fényjátéka, ahová konflissal mentünk a
csillagfényes Nílus-parti gyönyörű éjszakában.
Jártunk a Királyok Völgyében, ahonnan a 3000
évig
érintetlen
Tuthankamon
sírjából
csodálatos kincsek kerültek elő. Az aranyból
készült díszes trón, szekerek, fekhelyek mellett
a legmegrázóbb egy robosztus szarkofág volt.
Ezen belül két koporsót találtak, a legbelső
színaranyból, amelyben a fáraó feküdt. A fiatal
fáraó fején, koponyáján óriási ütés volt, ez
okozhatta a halálát. Valószínűleg gyilkosság

áldozatává vált, amit az új főpapnak,
Orenhebnek tulajdonítanak, aki 10 évig
uralkodott ezután Egyiptom földjén.
Láttuk még a Szuezi-csatornát, az Asszuáni
gátat, a Memmon kolosszusokat. Abusinbel
templomát is megnéztük, melyet az Asszuáni
gát építésekor – hogy megmentsék – 1200
darabra vágtak szét, elszállították és
újraépítették a mai helyén. Ugyanez történt a
Fila szigetén lévő templommal és Hathor
kápolnával is.
Nagy élmény volt a Níluson „feluccázni”
(vitorlázni), kikötni és megnézni a Tichné
szigeten lévő gyönyörű arborétumokat
egzotikus növényeivel, virágaival, óriási
pálmáival és fehér íbisz madaraival.
Még sokáig tudnám sorolni Egyiptom
fantasztikus látnivalóit. Egy nagy ősi
civilizáció hagyta itt időtálló lenyomatát a
világra. A gízai piramisok és a Királyok
Völgye lélegzetelállító emlékei a földnek.
Köszönöm Uram, hogy ott lehettem, és
testben-lélekben feltöltődve érhettem haza.
Hála Neked érte!
Földváriné-Klári, Szabóné-Irén

Amiket az ember sosem tudna
meg, ha nem lennének gyerekei:
- Egy dupla méretű vízágyban elegendő víz
van ahhoz, hogy egy 200 négyzetméteres
lakást 12 centi magasságig ellepjen.
- Ha egy pórázt tekersz a csillár ventilátorára, a
ventilátor motor nem lesz elég erős ahhoz,
hogy egy 21 kg-os, batmannek öltözött
gyereket megpörgessen.
- Bizonyos LEGO építőelemek sérülés nélkül
keresztül tudnak jutni egy négy éves homo
sapiens emésztőrendszerén.
- A benzintartályba került üveggolyók
tömérdek furcsa zajt tudnak okozni vezetés
közben.
- A mosógép centrifugálásától a földigiliszták
nem elszédülni fognak…
- Az autód kazettás magnója perselynek kicsi.
- Nincsenek is törhetetlen szemüvegek és
poharak!
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Márc. 17-19. Evangélizációs alkalmaink vol
tak. Pénteken, 17-én Floch Gábor lelkipásztor
(Csetény) a tékozló fiú példázata alapján a
megérthetetlen és kibeszélhetetlen Atyai sze
retetről, szombaton Papp Barnabás a tíz bél
poklos történetén keresztül a lepra és a bűn
párhuzamba állításával a bűnről, vasárnap
Almási testvér a terméketlen fügefa igéit ala
pul véve a kegyelmi idő múlásáról szólt.
Márc. 26. Énekkari, zenekari, gyermekkórus
és szóló ének felvételek voltak imaházunkban.
Az itt felvettekkel készített CD-t a Jó Pásztor
Alapítvány fogja kiadni.
Ápr. 02. Úrvacsorai istentisztelet. Az igehirde
tés Mózes, Áron és Hur történetével (2Móz
17:8-13.) arra figyelmeztetett, hogy Isten adja
a győzelmet, de ahhoz eszközöket használ.
Délután a templom megtisztítása (Jn 2:13-17.)
alapján Almási testvér felhívta a figyelmet a
tiszta szív, tiszta élet fontosságára.
Ápr. 09. Virágvasárnapi szolgálatok és az ige
hirdetés Jézus szívünkbe fogadásának szüksé
gességét hangoztatták.
Ápr. 14. Nagypéntek. A de. 10.00 órakor kez
dődő alkalmon a nagyheti események közül a
csütörtöktől péntek délig lezajló eseményeket
vette sorra az igehirdető Lukács evangéliuma
alapján. Este 18.30 órakor a péntek déltől estig
tartó eseményekről szólt.
Ápr. 16. Húsvét. A Lk 24. részében található
feltámadási történet a hit fontosságát tárta
elénk. Reggel a tizenegy tanítvány története,
délután az emmausi tanítványok hitre jutása
megvilágosította, hogy nyitott szív és nyitott
értelem kell a hithez.
Megszületett Kovács Rebeka Blanka, Ko
vács Kornélék kislánya.
Ápr. 18-25. Pro-Crist műholdas evangélizációs
esték voltak az evangélikus templomban.
Ápr. 23. Az idősek otthonában és a Dél-pesti
Korházban végeztek szolgálatokat testvérek a
gyülekezetünkből. Délután a Lélek gyümölcsé
ről hangzottak a szolgálatok és az igehirdetés.

Gyülekezeti események
Febr. 05.
Az imaórát külön tartották a
gyülekezet női és férfi tagjai. Utána az isten
tiszteleten az igehirdetés 2Móz 19:1-8. versek
alapján a szövetségről szólt. Az ószövetséget
Isten Izrael népével kötötte, alapja a törvény
volt, amelyik tiszta állatok vérének kiontását
kívánta a bűnök bocsánatához. Az újszövetség
pecsétje Jézus Krisztus vére, ezt a szövetséget
nem néppel, hanem egyes emberekkel köti Is
ten.
Csővári Pál áthozta tagságát Kiskőrösről
Pesterzsébetre.
Délután
imaházunkban
a
Baptista
Világszövetség vasárnapja alkalmával közös
istentiszteletet tartottak a dél-pesti, és környéki
gyülekezetek. A jelenlevő lelkipásztorok né
hány perces bizonyságtétellel szolgáltak a ve
zérgondolat, „Zengd Jézus nevét” témakörben.
A zsúfolásig megtelt imaházban a mintegy 100
tagú összevont énekkar énekei Jézus Krisztus
dicsőítésére hangolták a jelenlevők szívét.
Febr. 12.
Az igehirdetések témái: – vetés és
aratás (Mk 4:26-34.), mi az, amit nekünk kell
megtenni és mi az, amit Isten tesz. A „magá
tól” növekedő vetés Isten gondviseléséről be
szél. – Jézus szavát felismerjük, ha szól hoz
zánk? (Mt 14:22-33.) Tanítványai kísértetnek
vélték. Ne legyünk kicsiny hitűek, engedjük be
Őt életünk hajójába.
Febr. 19.
– Izrael hamar elfelejtette, hogy
mit ígért Istennek (2Móz 32:25-26.). A nép el
vadul, ha vezetői hagyják. – Az emberi ha
gyományok, és Isten törvényei (Mt 15:8-9.). A
farizeusok háborogtak, mert a tanítványok
megszegték az ősök hagyományait (kézmosás),
ugyanakkor ők kijátsszák Isten törvényeit.
Febr. 26.
Az anabaptistákról, majd az új
kori baptizmusról, végül az erzsébeti baptista
misszió indulásáról szólt Almási testvér a 120.
Zsoltár igéi segítségével. Elődeink megtették
feladatukat, mi mit teszünk?
Márc. 05. Forrás Piroska és Szabó István je
gyesek. A hideg időjárás ellenére tavaszi prog
ramot hallhattunk. A természet megújulása arra
buzdít, hogy mi is újuljunk meg.
Márc. 12. Bemerítésük 25. évfordulóján hálá
val emlékeztek az Úr kegyelmes vezetésére
szolgálataikkal Csiszár István lelkipásztor,
Forrás Éva, Kovács Árpád, ifj. Varsóci Károly
és Váci Tibor.

A béketűrés hiánya nem betegség, hanem
bűn.
Úgy véled, jobb vagy egyebeknél? Ne feledd,
Krisztusnak nemcsak a bal keze felől, hanem
a jobb keze felől is lator függött!
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Fakanál

Hirdetés

Hagymás marhakockák

Eladó XX. kerületi kertes családi ház: 85nm +
15nm műhely, gk. beálló, villany, víz, gáz,
csatorna háznál. Villamos, busz 2 percre.
Központhoz
közeli,
csendes
utca.
Beköltözhető. Irányár: 16,9 MFt (kp.)
Telefon: 06-70-2456944
Vidám

Hozzávalók (4 szem.): kb. fél kg marhahátszín,
hagyma, gyömbér, kínai só, keményítő, cukor,
szójaszósz, szójamag-olaj.
Elkészítése: A letisztított hátszínt vékony sze
letekre, majd kb. 2x2 cm-es kockákra vágjuk, kínai
sóval, kevés cukorral meghintve, szójaszósszal
meglocsolva elősütjük. Ha elkészült, félretesszük.
Feltesszük sülni a szójamag-olajat, benne a
cukrot, kínai sót és a gyömbért. Ha vok-ot
használunk, pár pillanat is elég. Ezután a hosszú
szeletekre vágott hagymát, gyömbért és a kész
marhahús-kockákat összepirítjuk.
Sült kínai üvegtésztával tálaljuk!

percek

Petike felköszönti a nagymamáját születés
napja alkalmával. A kezében hatalmas virág
csokor.
- Nem kellett volna Petike, hiszen tele van a
kert virággal!
- Csak volt, nagyi!
A tanító néni megkérdezi Döncikétől:
- Tudod-e kisfiam, miért kel ki a kiscsibe a to
jásból?
- Mert fél, hogy belefőzik.
- Döncike, tessék megenni a főzeléket. Nagyon
sok gyerek annak is örülne, ha a felét meg
kapná.
- Látod mama, a felének én is jobban örülnék.
- Pistikém! Már elég nagyfiú vagy ahhoz, hogy
megtanuld rendesen használni az evőeszközö
ket. Nézd... balkezedbe fogod a villát, a jobba
pedig a kést...
- Jó mami, de akkor melyik kezemmel fogom a
húst?
- Nekem is villával kell majd ennem a tortát? kérdi riadtan Petike.
-Hát persze, hiszen vendégek jönnek - magya
rázza az anyja.
- Jó, akkor kérek egy szeletet, hogy gyakorol
hassak.
A kis Peti csak akkor hajlandó lenyelni a nem
éppen jó ízű kanalas orvosságot, ha a nagy
mama adja be neki.
- Miért ragaszkodsz ahhoz, hogy a nagyma
mitól kapd a gyógyszert? - kérdi az anyja fél
tékenyen. Mire a gyerek:
- Mert a nagymamának reszket a keze, és a
felét melléönti.
- Mit csinált veled a doktor bácsi? - kérdi a
beteg Pistikét a nagynénje.
– Tulajdonképpen semmit - gondolkodik el
gyerek. - Csak megfogta csuklómat, és
megnézte, hogy jól jár-e az órája.

Zöldfűszeres camembert-torta
Hozzávalók (8 szem.): 4 kör alakú camembert sajt,
25 dkg vaj, 10 dkg dió + 16 fél szem, 1-1 csokor
petrezselyem, kapor, bazsalikom és snidling, só,
őrölt fehér bors.
Elkészítése: A zöldfűszereket megmossuk, szárazre
rázzuk, apróra vágjuk.
A 10 dkg diót durvára vágjuk. A vajat elke
verjük a vágott dióval és a zöldfűszerekkel. Sóval
és borssal ízesítjük.
A sajtokat vízszintesen kettévágjuk, az alsó
felét mindegyiknek egyenletesen megkenjük a
fűszeres vajjal, és rátesszük a sajt másik felét. A
tetejét a félretett fél diókkal körbedíszítjük, és kb.
20 percre a hűtőbe tesszük, utána tálaljuk.

Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:

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

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

Imaházcím:

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

Lelkipásztor:

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

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
lapja
Felelős szerkesztő:

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

–

-8-

