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tem remélni. Ilyen gyenge a hitem!

Ismét Szőkepusztán
voltunk a nyáron
Alig egy órája, hogy hazaérkeztünk
Szőkepusztáról. Szívem-lelkem tele van élménnyel. Lehetőségünk volt – igencsak kedvezményes áron – közös busszal történő, nagyon kellemes, kényelmes, biztonságos utazást
igénybe venni, amiért köszönet a gyülekezet
vezetőségének.
Reggel 7 órakor székekkel, csomagokkal
felszerelve indult a korán kelő, mégis lelkes
csapat. (Én is vittem Dani féltve őrzött horgászszékét.) Lelkipásztorunk Urunk áldását
kérte utunkra és egész napunkra. Három órával
később értünk Szőkepusztára, ahol már hangzott a fúvószene. Már az első pillanattól kezdve valami lelki-testi feltöltődés volt a levegőben. Minél tovább ott voltunk, ez a feltöltődés
csak erősödött.
Az én első utam az imaházban kiállított
fényképekhez vezetett, ahol újból megkerestem drága emlékű nagymamám és nagybátyám
fotóit. Kedves emlékek törtek rám, amelyek
fokozódtak azzal, hogy régi ismerősökkel találkoztunk és ölelkeztünk össze.
Urunk meghallgatta reggeli imádságomat,
ugyanis amíg itthon egész nap esett az eső, addig Szőkepusztán kellemes, jó időt biztosított
számunkra, amit bár szégyellek, nem is mer-

A délelőtt folyamán klasszikus és egyházi
zenét hallgathattunk. Csodás volt a természet
ölén a gordonka, orgona- és fúvósmuzsika.
Köszönet a zenészeknek! Lelkipásztorok sora
tett bizonyságot az ötezer ember megvendégelése alaptémában – a számunkra engedélyezett
3-3 percben – Isten csodálatos gondoskodásáról. Beláttuk, Isten a keveset is megáldhatja
annyira, hogy megelégedjünk, és nyújthassunk
belőle a rászorulóknak mind lelki, mind testi
értelemben. Volt mit tanulni! Hatalmas énekkar alakult mindazokból, akik valaha is énekkarban énekeltünk. Almási testvér határozottan
felszólított bennünket – kortól függetlenül – az
éneklésre. De jó is volt újból fiatalnak érezni
magam!
Sajnos rohan, könyörtelen az idő! Máris
éreztük az ebéd illatát. Ugyan, állítsuk már
meg az órát! – gondoltam – Maradjunk még
egy kicsit! De a fúvósok fújták a Himnuszt, elhangzott a záró imádság, és ó jaj, tudtuk, hamarosan haza kell jönni. Köszönet a finom
ebédért, amellyel testvéreink szolgáltak.
A kirándulás végén a hálaadás szavai
hangzottak el Katona testvér ajkáról és szívéből. E hálaadással a mi szívünk is telve volt. El
kellett búcsúznunk a szép környezettől, de hazahoztuk az áldást, az emlékeket és a testvéri
öleléseket.
Viszontlátásra Szőkepuszta!
Máté Vincéné

A fodrász és az Isten

Jézus vár rád

Egy ember elment levágatni a haját, és
megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász
dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, különféle
területeken. Végül szóba került Isten is, mire a
fodrász határozottan kijelentette:
- Én nem hiszem, hogy Isten létezik.
- Miért ilyen biztos ebben?- kérdezte a vendég.
- Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létezhet Isten. Most
mondja meg őszintén, ha Isten létezne, hogy
lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is
hagyhatnának el szülők gyerekeket? Ha Isten
létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lenne.
El nem tudok képzelni egy szeretettel teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk.
A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán
úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrász feltevésére, mert nem akart vitába keveredni.
Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, majd elbúcsúzott tőle és kilépett
az utcára. A következő pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, gondozatlan haja és loboncos szakálla volt. Piszkosnak és
kultúrálatlannak tűnt. A vendég visszafordult,
és megint belépett a fodrászüzletbe, ahol megszólította a fodrászát:
- Tudja mit mondok? Nem léteznek fodrászok
a világon !
- Hogy mondhat ilyet uram? - kérdezte meglepetten a fodrász.
- Hiszen itt vagyok én, én fodrász vagyok,
nem? Épp most fejeztem be az ön hajának és
szakállának a rendbetételét.
- Nem, nem!” - erősködött a vendég. –
Fodrászok márpedig nem léteznek, hiszen ha
léteznének, akkor nem lennének olyan hosszú,
gondozatlan hajú és szakállú emberek az utcán,
mint az az ember ott, látja?
- ,,Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! válaszolt a mester. – „Tehetek én arról, hogy
az az ember nem jön be hozzám?
- ,,Hát ez az! - bólintott rá a vendég. – Éppen
erről van szó! Isten is LÉTEZIK! Tehet Ő arról, hogy az emberek nem fordulnak Hozzá,
hogy nem keresik meg Őt? Ezért van olyan sok
fájdalom és szenvedés a világon.

Néztelek ma reggel, ahogy felkeltél, remélve, hogy beszélgetsz majd velem, még ha csak
néhány szót is, megkérdezed a véleményemet,
vagy megköszönöd azokat a jó dolgokat, amik
tegnap történtek az életedben. Aztán észrevettem, hogy most túlságosan elfoglal, hogy mit
vegyél fel ma munkába.
Megint vártam. Amikor szaladgáltál a házban és készülődtél. Tudtam, hogy lenne pár
perced, hogy megállj és csak köszönj, de túl elfoglalt voltál.
Egyszer 15 percig vártál, amíg nem kellett
mást csinálnod, mint ülni egy széken. Aztán
láttam, hogy talpra ugrasz. Azt hittem, velem
akarsz beszélni, de csak a telefonhoz rohantál,
hogy még pletykálj gyorsan egy barátoddal.
Néztelek, ahogy munkába mentél, és egész
nap vártam türelmesen. Azt hiszem, a sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is
elmondj nekem.
Észrevettem, hogy ebédnél körülnéztél, talán szégyelltél beszélni velem, ezért nem hajtottál fejet. Megláttad, hogy három-négy asztallal arrébb néhány barátod beszélt kicsit hozzám, mielőtt ettek, de te mégsem. Nem baj.
Még mindig maradt idő, és reméltem, hogy
majd beszélsz velem. Már hazamentél, és úgy
tűnt, sok dolgod van. Miután pár dolgot csináltál, bekapcsoltad a TV-t. Nem tudom, szeretede a TV-t vagy sem, mert nem sok minden történik ott, és sok időt eltöltesz előtte nap, mint
nap, nem gondolva semmire, csak élvezve a
showt. Türelmesen vártam, ahogy nézted a
TV-t, és megetted a vacsorád, de megint nem
szóltál hozzám. Lefekvéskor azt hiszem, már
túl fáradt voltál. Jó éjszakát kívántál a családodnak, beugrottál az ágyba, és pillanatok alatt
álomba merültél.
Nem baj, mert talán még nem vetted észre,
hogy én mindig ott vagyok veled. Több türelmem van, mint gondolnád, és téged is arra
akarlak tanítani, hogy legyél türelmes másokkal. Annyira szeretlek, hogy minden nap várok
egy biccentésre vagy imára, gondolatra vagy
akár egy hálás érzésre a szíved mélyén. Nehéz
az egyoldalú kapcsolat.

Közreadja: Kovács László

„Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok:
akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a
félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.”

Esély nélkül az életre
Shannon Kelly története rendkívül megfogott engem, amikor a következőket olvastam
róla:
13 éves korában minden gond nélkül lefutott egy mérföldet (1,6 kilométert), de aztán
kezdett lelassulni, és nem tudta, miért. A középiskolában teniszezett, de amikor az edző
ráparancsolt, hogy fusson néhány kört a pálya
körül, úgy érezte, kis híján belepusztul. Amikor 18 éves lett, a 47 éves édesanyjáról kiderült, hogy megvastagodásos szívizomelfajulása van. Anyai nagymamája ebbe a betegségbe halt bele 47 évesen, ezért az édesanya
nagyon megijedt. A kardiológus megvizsgálta
a lányt és az öcsét is, hogy nem örökölték-e ezt
a betegséget. A fiútestvérnél minden rendben
volt, nála nem.
A következő pár év során az édesanya állapota sokat romlott, Shannon pedig 21 évesen
szívritmus-szabályozót kapott. A szerkezet segített abban, hogy a szíve egyenletesen verjen,
de továbbra is problémát jelentett akár a legenyhébb emelkedő is. Ehhez jött még a pangásos szívelégtelensége, amely miatt többször
kórházban kötött ki.
24 éves volt, amikor édesanyja új szívet kapott; ez mentette meg az életét. A lány azonban
nem voltam annyira beteg, hogy felkerülhessen
az új szívre várók listájára. Főiskola után honlap tervező lett, férjhez ment. Ahogy teltek az
évek, az állapota egyre romlott. A harmincas
évei közepére rendkívül rossz állapotba került.
2006 áprilisában szívinfarktussal kórházba
szállították. Az intenzív osztályon az orvosa
kijelentette, hogy nem tud mit tenni érte, a szíve lassan felmondja a szolgálatot. Olyan rossz
állapotban volt, hogy a transzplantációs várólista élére tették. Szerencsére egy hónapon belül kapott új szívet. A műtét hat óra hosszat
tartott, és amint felébredt, határozottan érezte,
hogy az új szíve nagyon erős. Amikor távozott
a kórházból, gyalog ment le nyolc emeletet az
osztályról, megállás nélkül. Úgy döntött, komolyan nekilát, hogy visszaszerezze az erejét.
Az edzőteremben futni kezdett a futópadon, és
feliratkozott teniszórákra. Legnagyobb örömére végre képes volt a labda után szaladni.
2008 júliusában teniszben indult a Transzp-

lantáltak Játékán. Az egyik csapattársától hallott egy női triatlonról – fél mérföld úszás, utána 12 mérföld kerékpározás és 2,1 mérföld futás. Úgy volt, hogy az eseményre egy évvel
később kerül sor, ő pedig elhatározta, hogy
megpróbál felkészülni rá. Hamarosan már három mérföldet futott naponta. Vett egy kerékpárt, és úszni kezdett. Mindezek eredményeképpen 2009 egyik nyári reggelén több tucat
másik nővel együtt egy tó partján állt. A szervezők filctollal az ember karjára írják a nevezési számát, ő pedig megkérte, hogy írják még
hozzá: „Köszönöm a donor családjának”.
Az úszás során a mellé – rosszullét esetére –
kijelölt „úszóangyalt” lehagyta. A biciklis rész
gyilkosan nehéznek, a futás könnyűnek tűnt. A
versenyt a mezőny közepén zárta, amelyet hatalmas eredményként élt meg. Ezt követően
több triatlonversenyre is benevezett, és azt
mondja, minden alkalommal a donorjára fog
gondolni, akiről mindössze annyit tud, hogy 17
éves fiú volt, és hogy ő meg a családja egy második élet esélyét adták neki. Úgy látja, ez a
szív óriási ajándék, csak rajta áll, hogy vigyázzon rá.
Azt gondolom, nem kell nagyon magyaráznom az analógiát. Mindannyiunknak szüksége
van új szívre, és akik már átestünk a transzplantáción, elmondhatjuk, határozottan érezzük,
hogy az új szívünk nagyon erős. Azt kívánom,
hogy életünk minden versenyén úgy induljunk
el, hogy bár nem filctollal a karunkra, de cselekedeteinkkel lényegében a homlokunkra legyen írva, mennyire hálásak vagyunk a Donornak, és hogy nélküle nem lennénk képesek
helytállni. Én köszönöm Istennek az új szívet,
és hogy ezzel A Második Élet esélyét adta nekem. Próbálok úgy élni – több-kevesebb sikerrel –, hogy szem előtt tartom, ez a szív óriási
ajándék, és csak rajtam áll, hogy vigyázzak rá.
Számunkra, Shannonnal szemben, nyitva áll
a lehetőség, hogy megismerjük a Donort, mielőtt a szívével élünk tovább. Sőt, az új szívvel
ismerhetjük csak meg igazán! Bár neki is meg
kellett halnia ahhoz, hogy én új szívet kaphassak, halála meg volt végleges, ráadásul direkt
értem történt. Kívánom azoknak, akik még
nem szánták rá magukat a műtétre, hogy mielőbb lépjenek életre szóló kapcsolatba a Donorral és Családjával!
Máté Daniella

Isten gondviselése

Ábrahám

Mi emberek – gyarló emberi természetünkből fakadóan – hajlamosak vagyunk az aggodalmaskodásra. Isten kezében vagyunk – minden gondunkkal, nehézségünkkel együtt. Ezért
nincs okunk az aggodalmaskodásra. Még akkor sem, ha a mai, nehéz időkben úgy éreznénk, hogy van miért aggódnunk.
Máté evangéliumában, a 25-34. versekben a
Biblia – Jézus tanításaként – leírja, hogy nekünk gondviselő Megváltónk van. Példaként
hozza az égi madarakat, a ruházatunkat, az ételünket, a mezei liliomokat. Mindezek Jézus
gondviseléséről tanítanak bennünket. Jól tudja
a mi Atyánk, hogy mire van szükségünk.
A jó Isten mindenkiről kész gondoskodni.
A megfelelő időben, a megfelelő helyen, módon megadja azt, amit hittel kérünk. Jól teszszük, ha „zörgetünk” imádságainkban. Jó ráhagyatkozni a jó Istenre testi és lelki vonatkozásban egyaránt.
Könnyebb ezt elmondani (leírni), mint a
mindennapi életben hívő szívvel megélni.
Sok család él nehéz körülmények között a
mai időkben. Széles körben elszegényedtek az
emberek. Közülük is azok a legszegényebbek,
akiknek nincs élő Istenük. Akik tudnak hinni a
jó Istenben – teljes szívükkel, lelkükkel – még
a nehéz körülményeket is könnyebben hordozzák.
Ha hittel fel tudunk nézni Jézusra, aggodalmaskodásunk hálaadásra változhat. „Mindenben hálát adjatok” – olvashatjuk a Szentírásban. Nem csak a jó körülmények között,
hanem nehezen elhordozható körülmények között is. Így változhat aggodalmaskodásunk –
olykor panaszkodásunk – hálaadássá.
Az egyik énekünk így kezdődik: „Hálával
áldozom, mert szemem lát.” Ez is nagy ok a
hálára. Ha számba vesszük életünket, még sok
mindent – egyre több mindent – fogadhatunk
áldásként az Úr Jézustól. Akkor majd ezekért
is tudunk hálával áldozni.

„Az Úr ezt mondta Abrámnak…”
(1.Mózes 12:1.)

Segítsen nekünk ebben a jó Isten! Aggodalmaskodás helyett – átélve az Ő gondviselését – tanuljunk meg hálát adni!
Halász Sándorné

Ábrahám bízott abban, hogy Isten teljesíti
ígéretét, bármi is történjen. „Hit által költözött
át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott…” (Zsidók 11:9). Néhány éjjel talán
arra gondolt: „Bárcsak otthon lennék, és a saját
ágyamban aludnék”. Ha Isten akarata szerint
élsz, ez biztonságérzetet ad, de nem mindig jár
együtt kényelemmel. „Hitben járásnak” hívjuk
azt, ha olyan tervet követsz, amit nem te dolgoztál ki, és egy olyan cél felé haladsz, amit
elmédben ugyan látsz, de nem tudsz megmagyarázni. Isten készíti el a tervet, ő mozdít A
pontból B pontba, és ezt mondja: „Bízz bennem, én már az egészet kidolgoztam!”.
1945-ben, mielőtt Billy Grahammel találkozott volna, Cliff Barrows és menyasszonya,
Billie összekapartak annyi pénzt, ami elég volt
egy egyszerű esküvőre, két vonatjegyre egy
fürdővárosba, és a hotelre. Ám amikor odaértek kiderült, hogy a hotel bezárt. Ott ragadtak
egy ismeretlen városban, kevés pénzzel, így
kiálltak stoppolni. Egy szimpatikus sofőr elvitte őket egy élelmiszerbolthoz, melynek ismerte
a tulajdonosnőjét. A friss házasok első éjszakájukat a bolt fölötti szobában töltötték. Másnap,
amikor a hölgy meghallotta, hogy Cliff keresztyén énekeket játszik a harsonáján, elintézte,
hogy a nászútjuk hátralévő részét egy barátja
házában tölthessék. Néhány nappal később a
vendéglátójuk meghívta őket, hogy vegyenek
részt egy ifjúsági találkozón, ahol egy fiatal
evangélista beszélt. Az éneklés vezetője aznap
beteg volt, ezért Cliffet kérték meg a zenei
szolgálatra. A fiatal igehirdető természetesen
Billy Graham volt. Cliff és ő attól kezdve társak lettek a szolgálatban. Amikor a dolgok
nem úgy alakulnak, ahogy te szeretnéd, Istennek megvannak a maga tervei. Azok pedig
sokkal jobb tervek!
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (maiige.hu),
melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető
az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai
Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33

A szív
- Holnap reggel, kezdte a sebész, Ki fogom
nyitni a szívedet.
- Ott fogod találni Jézust - vágott közbe a fiú.
A sebész bosszankodva felnézett.
- Fel fogom vágni a szívedet, - folytatta, hogy
lássam, mennyi károsodás történt.
-De amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod
ott találni… - mondta a fiú. A sebész a szülőkre tekintett, akik csendben ültek.
-Miután látom, hogy mennyi károsodás történt,
vissza fogom varrni a szívedet és a mellkasodat, és eltervezem, mi a következő lépés.
- De ott fogod találni Jézust a szívemben. A
Biblia azt mondja, hogy Ő ott él. Minden zsoltár azt zengi, hogy Ő ott él. Ott fogod találni
Őt az én szívemben. A sebésznek elege volt:
- Majd megmondom neked, mit fogok találni a
szívedben! Sérült izmokat, gyenge vérellátást,
és elvékonyodott érfalakat fogok találni. Ezután el fogom tervezni, hogy tudlak meggyógyítani.
-Jézust is ott fogod találni,Ő ott él-mondta a fiú
A sebész elment. Leült az irodájában, és magnószalagra vette a műtéttel kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait, sérült főütőér, sérült
tüdőbe vezető erek, elterjedt izomsorvadás,
(visszafejlődés). Nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra, kezelésre. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban feküdni.
Prognózis: – itt kis szünetet tartott – egy éven
belüli halál.
Megállította a magnót, de még volt mit mondania.
- Miért?? - kérdezte hangosan.
- Miért tetted ezt??? Te juttattad őt ide! Te
okoztad neki ezt a gyötrelmet és Te kárhoztattad őt korai halálra!! Miért ?
Az Úr így válaszolt:
-A fiú az Én bárányom, nem terveztem, hogy
sokáig a TE nyájadhoz tartozzon, mert ő az én
nyájamnak tagja, és az lesz örökké. Itt az én
nyájamban nem lesz fájdalom, olyan jólétben
lesz része, amit te el sem tudsz képzelni. Szülei
egy napon találkozni fognak vele és ők is megismerik a békességet és az én nyájam gyarapodni fog.
A sebész, forró könnyeket hullajtott, de ingerültsége meg ennél is hevesebb volt.

- Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a
szívet!!! Meg fog halni hónapokon belül.
Miért ???
Az Úr válaszolt:
-A fiú az Én bárányom, vissza fog térni az én
nyájamhoz, amint elvégezte küldetését. Én nem
azért küldtem az én bárányomat a nyájadba,
hogy elveszítsem, hanem azért, hogy egy másik
elveszett bárányt megmentsen.
Az orvos megértette, őróla van szó, már potyogtak a könnyei.
A sebész odaült a fiú ágya szélére, a szülők vele szemben ültek. Akkor felébredt és suttogva
kérdezte:
- Kinyitottad a szívemet???
- Igen, mondta a sebész.
- Mit találtál? - kérdezte a fiú.
- Megtaláltam Jézust- felelte az orvos.

Őszi Gondolatok
Harmincadik esztendőmnek
ősze éri őszülő fejem.
Elmúlt a nyár. Vizsgálgatom:
hozott-e gyümölcsöt életem?
Halkan hangzik a bús ,,talán’’.
Nyugtalanság marja lelkemet.
Szándékaim jaj, de sokszor
nyargaló, esőtlen fellegek.
Ősz van megint a lomb lehull,
s a könnyem is pereg csöndesen.
Visszanézve elveszített
lehetőségeim keresem.
Ha jön a tél, Uram, a fagy
ne érjen el tépett szívemig.
Hadd higgyem még, hogy az időm
kihasználni kegyelmed segít.
Ne múljék el se nyár, se tél
életemben terméketlenül.
Csak akkor álljak meg, ha majd
elhaló testem hidegre hűl.
Addig munkálkodnom segélj,
adj, ó, adj erőt, kegyelmes Úr,
hogy lelkem - őszi lomb - ha hívsz,
hulljon nyugodtan: - kezedbe hull.
Gerzsenyi Sándor

Nincs több kifogás!
Ha legközelebb úgy érzed, hogy téged Isten nem
tud használni, akkor csak emlékezz arra, hogy:
Ábrahám túl öreg volt,
Izsák letagadta a feleségét.
Jákób hazudott,
Lea pedig csúnya volt.
József idegesítette a testvéreit,
Mózes meg dadogott.
Gedeon félt,
Sámson meg túlságosan szerette a nőket.

hasem rosszul alkalmazott képesség.
6. Tedd a dolgod és számold az áldásokat.
7. A hit képesség arra, hogy ne ess kétségbe a lehetetlen helyzetekben.
8. Ha aggódsz akkor nem imádkozol, ha imádkozol akkor nem aggódsz.
9. Isten gyermekeinek az imádság olyan, mintha
minden nap hazatelefonálnának.
10. A legfontosabb dolgok a házunkban az emberek.
(-net-)

A győzelem

Ráháb egy prostituált volt,
Jeremiás és Timóteus pedig túl fiatal.
Dávid megcsalta a feleségét és gyilkolt,
Illés pedig annyira depressziós lett, hogy elege lett
az életből.
Ézsaiásnak meztelenül kellett prédikálnia.
Jónás megfutamodott és el akart bújni az Úr elől.
Naomi özvegy volt,
Jób csődbe ment.
Péter megtagadta Krisztust,
A tanítványok pedig elaludtak imádkozás közben.
Márta mindenért aggódott,
Mária Magdaléna pedig... nos szóval ismered a történetet.
A samaritánus nő elvált nem is csak egyszer,
Zákeus meg túl alacsony volt.
Pál vallásos fanatikus volt, aki féktelenül és öldökléstől lihegve üldözte a keresztényeket.
Lázár halott volt.
Most pedig nincs több kifogás! Istennek semmi
sem lehetetlen, használni tud téged is minden lehetséges gyengeséged ellenére. Különben is nem te
vagy az üzenet csak az üzenet közvetítője.
Néhány jó tanács:
1. Isten lelki gyümölcsöket akar, nem vallásos körítést.
2. Talán kezd így: Kedves Isten! Van egy problémán... Én lennék az...
3. Megöregedni elkerülhetetlen... de felnőni akarni
kell.
4. Nincs kulcs a boldogsághoz, az ajtó mindig
nyitva áll!
5. A hallgatás gyakran félremagyarázható, de so-

Jó néhány évvel ezelőtt a seattle-i
paralimpiai játékokon kilenc atléta (akik mind
mentálisan vagy fizikailag sérültek) felállt a
100 méteres futás startvonalhoz. A pisztolylövés elhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol
(bár nem mindenki a lábán futva) törekedett a
beérkezés és a győzelem reményében.
A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú
elesett az aszfalton, és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni.
A többi nyolc versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett.
Majd mindenki megállt és visszafordult....
mindegyikük!
Az egyik Down-kóros lány leült az elesett mellé, megpuszilta, és megkérdezte jobban érzi-e
magát.
Aztán mind a kilencen összekapaszkodtak, és
együtt sétáltak be a célvonalon.
A stadionban pedig a nézők felálltak, és percekig tapsoltak. Azok akik ott voltak, a mai napig emlegetik a történtet. Hogy miért? Mert
valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog
nem az egymás fölött aratott győzelem!
Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy
nekünk le kell lassítanunk... Egy gyertya nem
veszít semmit, ha meggyújt egy másikat.
Ezek a mondatok egyszerűek, maguktól értetődőek, és nincs jelentőségük, de néha-néha
nem árt elolvasni őket, ha egyébként tisztában
vagyunk is mindezzel.
Gyakran túlságosan elmerülünk abban, amit
csinálunk és közben elfelejtjük, miért is csináljuk.
(-net-)

Ha megdobnak kővel
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új
Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett pénz
meghozta a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és
izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és
barátainak is megmutathassa az új „álomautót".
Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet, ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel
elkezdett tolatni, mire halotta, hogy egy kő koppan
az új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta,
hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris
megsérült a gyönyörű fényezés.
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni: „Te normális vagy kölyök? Nincs neked
eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a kedved
az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel
dobáld!"
„Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van körülötte. De a fiúcska így folytatta:
„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam
öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább."
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött
egy tolószékkel felborult gyerek van.
„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl gyorsan gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam
megdobni, hogy megállítsam magát."
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített
visszatenni a fiút a tolókocsiba.
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg
a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy
ha megdobnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt
csináljunk.
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz
és lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy
túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. Néha
meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek
körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi az
amit éppen véghez akarunk vinni, stb.
Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra
vagy megvárod míg megdobnak kővel?
(-net-)

Imádság
Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,
hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol
széthúzás van,
hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van,
hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak
ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra
vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az felébred az örök életre!
Assisi Szent Ferenc
FAKANÁL
Mustáros csirkemell
Hozzávalók: 30 dkg csirkemell; 1 ek. mustár; l fej
hagyma; 1 kk. bors; 2 ek. nyolcfűszer-keverék; 3
gerezd fokhagyma; 3 dkg margarin; só
Elkészítése: Előző este a csirkemellet felszeletelem
és megkenem mustárral, szeletenként egyenként
megborsozom, sózom, fűszerkeverékkel és a zúzott fokhagymával, vöröshagymával megszórom.
Egymásra teszem a szeleteket egy lefedhető tálba.
Másnap a margarinon megpirítom és 1 dl vízzel
fedő alatt puhára párolom. Fejes saláta levélen, káposztasalátával tálalom.
Fűszeres pulykasült birsalmával
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg pulykamell; 2 kg
birsalma (pucolva kb. 1,5 kg); só; bors; majoránna;
kakukkfű; 1 evőkanál szegfűszeg; birsalmánként 6
evőkanál cukor (kb. 60 dkg); olaj a sütéshez
Elkészítése: A pulykamellet besózzuk, megszórjuk
borssal, majoránnával, kakukkfűvel, majd minden
oldalát elősütjük serpenyőben. Sütőtepsibe helyezzük, meglocsoljuk olajjal és 1 dl vízzel. 160 fokos
sütőben lefóliázva sütjük 30 percig, utána leveszszük a fóliát, és szabadon pirítjuk tovább körülbelül 40 percig. Közben meghámozzuk a birsalmákat, magházukat kivágjuk, és gerezdekre szeleteljük őket. Egy edénybe helyezzük magházat és a
héjat, hozzáadjuk a szegfűszeget, felöntjük 2 liter
vízzel, majd fedő alatt 30 percig főzzük.
Utána ezt a levet ráöntjük a gerezdekre, hozzáadjuk a cukrot, majd fedő alatt, nagy lángon 15-20
perc alatt puhára főzzük. Ha megfőtt, leszűrjük a
levét, és összeturmixoljuk a főtt birsalma egyharmadával, hogy sűrű legyen. A maradék birsalmát
ebbe a mártásba tesszük vissza, majd a felszeletelt
hús mellé kínáljuk.

Egy kis derű …
A hit próbája
Egy motoros lerobban egy kis falu közepén.
Próbálja szerelgetni a járművet de semmi eredmény. Hiába indítgatja nem akar beindulni a motor. Nem bírja tovább és éktelenül elkezd káromkodni. Erre kinéz a plébános a paplak ablakán.
- Fiam. Miért káromlod az Istent, hiszen nem miatta döglött be a járműved? Inkább imádkozz, hogy
segítsen beindítani a motorodat!
Gondolja a motoros, hogy nem veszíthet vele
semmit és kipróbálja. Imádkozik egyet és csodák
csodája beindul a motor.
- Köszönöm! - kiált vissza a motoros és örömmel
elszáguld.
A plébános csak csóválja a fejét.
-Ki hitte volna?
Ima
Egy hatalmas oroszlán kerget egy vézna keresztény embert.
Az ember bukdácsolva menekül árkon-bokron keresztül, ám a vadállat nem tágít, továbbra is a
nyomában van. Amikor az üldözött érzi, hogy már
nem bírja tovább ezt az őrült hajszát, letérdel és
kétségbeesetten imádkozni kezd:
- Uram, végtelen a Te hatalmad! Kérlek Tedd meg,
hogy ez a vad oroszlán kereszténnyé váljon!
Ugyanebben a pillanatban megáll, és térde borul az
oroszlán is.
- Édes Jézus, légy vendégem, áldd meg, amit adtál
nékem...
Jóval a rosszért
Peti feltűnően csöndesen kérdezgeti nagyanyját:
- Nagymami, igaz az, hogy a jó keresztény a roszszért is jóval fizet?
- Igaz, Petikém.
- Akkor légy szíves, vegyél nekem fagyit.
- Miért, kis unokám?
- Mert eltörtem a szemüvegedet.
Legáció
Nos, milyen volt a prédikációm? -kérdezte a teológus.
-Jó. Ami a mélységből hiányzott, hozzáadtad a
hosszúságban
Kislány imája
Kedves Jó Isten!
Kérlek, küldj ruhát azoknak a szegény néniknek,
akik apu számítógépén vannak.
Ámen.

Szundi
A lelkész már javában prédikál, amikor hallja,
hogy az első sorban egyre hangosabban horkol egy
atyafi. Egy darabig mondja, mondja, próbálja
hangerővel ellensúlyozni a konkurenciát, végül
megsokallja, és odaszól a mellette ülő gondoknak:
- Ébressze már fel ezt az embert, gondnok úr, nem
lehet így prédikálni!
A gondok visszaszól:
- Én?!? De hisz nem én altattam el!
Eseménynaptár
Október
02. 10.00
03. 17.00
05. 18.00
21. 18.00
23. 15.00
24.–28.
18.00
29.
30.

Úrvacsorai Istentisztelet
Sakkszakkör
Elöljárósági megbeszélés
Ebihal – Dicsőítő est
Kispest - Hálaadó ünnepség
Reformáció hete
gyülekezetünkben
Fiatalok szolgálata Dömsödön
Gyülekezeti tanácskozás

November
06. 10.00 Úrvacsorai Istentisztelet
07. 17.00 Sakkszakkör
09. 18.00 Elöljárósági megbeszélés
13.
Hálaadó és 125 éves jubileumi ünnep
18. 18.00 Ebihal – Dicsőítő est
20. 17.00 Gyülekezeti délután
December
11. 15.00 Angol nyelvű Istentisztelet
Állandó alkalmaink
Istentisztelet: vasárnap 10 és 18 órakor
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúság bibliaóra:
pénteken 18,00 és vasárnap 9 órától
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Imaházcím:

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

Lelkipásztor:

Katona Béla

Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04

