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Pesterzsébet, előszilveszter
2011
„Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!”
Zsolt. 98.
Ilyen még nem volt! Micsoda? Pedig igaz.
2011. december 28. egyszeri és megismételhetetlen esemény volt mindannyiunk életében.
Mi fiatalok, az előszilveszteri ifjúsági konferencián töltöttük el ezt az estét és a másnap
reggelt. Hogy mitől volt ez annyira különleges
a mostani ünnepnapok fényében? Hadd adjak
rá pár okot…
Soha nem voltam még együtt ezzel a több,
mint száz fiatallal, akik mind egyediek. Soha
nem hallottam még ennyire erőteljes énekhangot, mint ezen az estén. Ebben a gyülekezetben
soha nem szerepeltem még színdarabban. Nem
reggeliztem még ennyire korán, és nem tanulmányoztam még együtt igét másokkal hajnali
háromkor. Voltak emberek, akikkel most ismerkedtem meg először. De legyen bár régi
ismeretség, vagy új, egy biztos: mindannyiuk
különleges. Isten egyedi és csodálatos teremtményei ők. Ezzel pedig el is érkeztünk a konferencia témájához: „az egyediség belülről fakad”. Abban a kiváltságos helyzetben voltunk,
hogy saját pásztorunk tartott előadást nekünk a
témában. Annyival hitelesebb volt, hogy nem
csak beszélt róla, hanem példát is mutatott,
amikor a dicsőítő zenekarból ment ki a mikrofonhoz. Szemléletes volt az is, mikor egy jól
ismert filmrészletet megnéztünk, és ő ez alapján vezette tovább gondolatainkat. Vajon
egyedinek lenni csupán azt jelenti, hogy legyünk különcök? Vagy ennél azért valami többet? Béla bátorított minket, hogy legyünk
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azok, akiknek Isten szánt, akiknek Ő az ő bölcsessége szerint teremtett minket.
Az erzsébeti ifjúság tagjai összeálltak egy
színdarab eljátszására és egy korábban videóra
vett rövidfilm levetítésére. Mindkettő alapkérdése a már jól ismert téma volt: hol vagyok, ki
vagyok, és mitől leszek igazán egyedi. A válasz: az egyediség belülről fakad. A kérdés már
csak az, mi van belül – vagy inkább ki van belül.
Az est egyik fénypontja a Bolyki Soul &
Gospel Kórus fellépése volt. Ha igaz az, hogy
énekhangtól megremeghetnek az üvegek, akkor erre most jó esély kínálkozott. Hatvan énekes az emelvényen, vezetőjük egymagában
lent a téren, megjelenésük egyedi. Énekhangjuk mellett már csak lelkesedésük tükrözte
még nyilvánvalóbban, hogy náluk ki van belül.
Mikor vége lett a fellépésnek, egy fél padsor
fordult hátra hozzám a kérdéssel: szóval, bent
maradtak? Én visszakérdeztem: ti mit mondotok? Mire ők: egyértelműen igen.
Következő nap hajnalán – fogalmazhatunk
úgy is, hogy éjfél után – különböző szemináriumok következtek. Hogyan halld meg Isten
hangját, ill. keresztyén életcélok címmel a még
pihenteknek, akik pedig még pihentetőbb
üzemmódba kapcsoltak, azoknak nagyszerű
lehetőséget nyújtott a társasjáték és a filmklub
lehetősége. Persze az éjszakába, akarom mondani reggelbe nyúló hosszú beszélgetések sem
maradtak el.
Amikor ezt mondom, teljesen őszinte vagyok: ilyen különleges előszilveszteren még
nem voltam. Rendben, ezt már tisztáztuk; de
most akkor ezt is őszintén: ennyire jól még
nem éreztem magam előszilveszteri konferencián, mint most. Istené legyen a dicsőség most
is, ahogy mindig!

Gyermekbemutatóra
Szülés előtt
Feltétlenül szükséges írnom most néhány
sort a tapasztalatainkról, mert az élete során a
hívő ember nem mindig van olyan helyzetben,
amikor kiemelkedően az átlag felett érzi a gyülekezet szeretetét. Ez természetes is, mert ahol
a szükség, ott a segítség. És ez nem csak Istenre igaz, hanem a népére is, aki hagyja, hogy
használja az Ura.
Hatalmas támasz a szükségben lévő embernek, hogyha érzi és tudja a szeretetközösség
támogatását, imaszolgálatát, azaz a valódi szeretetét.
Nem kerülgetem tovább a lényeget. Konkrétan azt szeretném leírni, hogy rengeteg segítséget adtak a testvérek, a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezet azzal, hogy imádkoztak értünk,
gondoltak ránk!
Azonban hiba lenne meg nem említenem,
hogy hála Neki, Isten, és az Ő Lelke máshol is
jelen van! Azaz ugyanezt a tőle jövő szeretetet
éreztük Szokolyán is, az ottani testvérektől, a
családtól, az Isten szolgálatában, s a Tőle kisebb-nagyobb távolságra lévő barátoktól is.
Egyetlen imátok sem veszett kárba, mindegyik
elérkezett közvetlenül Istenhez, s így közvetve
hozzánk!
Már most nagyon nagy hála Istennek, pedig
a kicsink még emberi értelemben nem is érkezett meg ide a Földre!
Budapest, 2011. november eleje

Luca megérkezett
Remélem, gyermek érkezése nélkül is ismered az érzést, hogy „ezt a jót, mivel érdemeltem ki Uram!”?! Mi a kislányunkkal kapcsolatban most még inkább megismertük. Tekintsetek el a következő mondatom teológiai kritikájától: Ő egy kis Földre szállt angyalka (aki
jelenleg is itt szuszog mellettem teli pocakkal).
Remélem minden szülő így gondolkodik a
gyermekéről, mi sem vagyunk különbek…
Magunkkal kapcsolatban utoljára másfél
évvel ezelőtt írtam ide az újságba, akkor még
nem tudtuk, hogy lesz-e megoldás a gondunkra, nem tudtuk, hogy örülhetünk-e a történet
végén. Azt most sem tudjuk, hogy miért volt
ilyen nehéz ez az időszak, de hisszük, hogy

nem volt hiábavaló, nem a semmiért kellett
átmennünk rajta. Isten tényleg tudja kárpótolni
az embert, nekünk sincsen okunk keseregni az
elmúlt két év nehézségei miatt. Hála Neki,
hogy jót tervezett az életünkben. Nem zökkenőmentesen, nem sírások, fájdalmak nélkül, de
végül is jót!
No, de zárom soraimat, megyek megtenni
az általam is megtehető dolgokat, mert még
sincs annyira teli az a poci…
Budapest, 2012. január eleje
Császár Levente, Laura, Luca

Isten járjon előtted
Isten járjon előtted,
hogy ne tévedj el utadon.
Isten menjen melletted,
hogy átkarolhasson,
ha védelemre van szükséged.
Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától.
Isten legyen alattad,
hogy karjába foghasson,
ha elbotlasz utadon.
Isten legyen szívedben,
hogy vigasztalhasson,
ha szomorú vagy.
Isten legyen körülötted,
hogy megvédhessen,
ha megtámadnak.
Isten legyen feletted
és áldjon meg téged életedben.
(Ír áldás)
Kedves Gyülekezet!
Az ifjúság nevében szeretnék meghívni mindenkit 2012. február 8. 1800-ra az imaházba
egy különleges ifjúsági órára! Ez egy olyan alkalom, ahol fiatalok és idősebbek együtt énekelhetnek az Úr dicsőségére. A zenélésen kívül
bizonytételeket is meg fogunk hallgatni és közösen fogunk imádkozni a gyülekezetért és az
ifjúságért is. Ezután az alagsorban zsíros kenyér mellett beszélgethetünk egymással. Nagy
szeretettel várunk minden kedves Testvért!
Reméljük sokan leszünk és mindenki számára
áldásos alkalom lesz! Mi már nagyon készülünk! 
Lovász Debóra

Newton és a teremtés
Az emberiség egyik legnagyobb zsenije Newton, nagyon sokat vitatkozott tudós barátaival a
világegyetem és a világ eredetéről, keletkezéséről.
Vitáik, szinte vég nélküliek voltak, mert Newton kitartott elmélete mellett: a világ létrejötte
nem lehet a véletlen műve, az életben tapasztalt csodás elrendeződés azt feltételezi, van valami értelem e mögött. Persze tudós barátai,
akik a véletlen, és a "nagy robbanás" elméletét
vallották magukénak, szintén erősen érveltek
álláspontjaik mellett.
Newtonnak elege lett ebből és egy olyan tettre
szánta el magát, ami azóta is híres.
Készített egy mozgatható modellt a Naprendszerről, olyat, amit egy kar segítségével lehetett forgatni. Középen a Nap, s körülötte a
bolygók, melyek a forgatás következtében szépen forogtak a Nap körül. Amikor eljött a nap,
melyen tudós barátaival találkozni szokott, kitette a makettet az előszobába és átment egy
másik helységbe.
A többiek megérkeztek, mind nagyon elcsodálkoztak a látottakon, s nem győzték dicsérni
az alkotást.
Amikor Newton belépett, rögtön nekiestek és
faggatták:
- Ki csinálta ezt?
- Honnan van, hiszen ez fantasztikusan jó modell! - ujjongtak.
Newton így válaszolt:
- Fogalmam sincs! El sem tudom képzelni, hiszen, amikor előbb ebben a szobában voltam,
még nem volt itt. De egy érdekes esetre felfigyeltem, míg a másik szobában voltam! Hallottam, hogy innen nagy durranások és zajok
hallatszanak, mintha valami nagy robbanás történt volna. Idejöttem és akkor vettem észre én
is ezt az alkotást. Nem tudtam másra gondolni,
hogy véletlenül keletkezhetett, valami ismeretlen ok következtében.
- Na, ne néz minket ilyen ostobának! - fakadtak ki a tudósok.
- Csak nem képzeled, hogy elhisszük ezt a képtelenséget! Ez nem keletkezhetett magától, ezt
valaki készítette. Te voltál?
Newton elmosolyodott és így válaszolt:
- Milyen ostobák vagytok! Kételkedtek abban,
hogy ez a modell nem jöhetett így létre, azt ál-

lítjátok, valaki készítette. Pedig ez nem más,
mint annak a tökéletlen mása, aminek a keletkezését illetőleg nem fogadjátok el az értelem
jelenlétét. Ha e modell elkészítéséhez értelem
és intelligencia szükséges, akkor miért gondoljátok, hogy az eredetihez, a Naprendszerhez
nem szükségeltetett?
1.Mózes 1:1: Kezdetben teremté Isten az eget
és a földet. (-net-)

Távolságok
A mai ember „fut”, sokszor talán céltalanul.
Sok mindent megtalál, amit keres, de amire
szüksége van, azt megtalálja-e?
Mert úgy tűnik, mintha két szánk volna, de
csak egy fülünk és fél kezünk. Szóáradat hallatszik, csak ember nincs, aki a jó szóhoz gyakorlati cselekvést ragasszon. „Ügyeljünk arra,
hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.” (Zsid.10:24.) – És ügyeljünk egymásra! Ahol száz szó is kevés, ott egy
kézfogás sok erőt adhat azoknak, akik betérnek
Isten házába, hogy Jézussal beszélhessenek.
Az ajtóban is csak ritkán lehet néhány szót váltani. Vajon közösségből közönség lettünk?
„Menedzserré” formálódunk? Lelki gondozás,
épülés helyett az adminisztráció a gondunk?
Beszélgetések válnak formálissá. Mások véleménye válik döntővé a gyülekezetbe járók
megítélésében. Egy-egy alkalmi látogatás, beszélgetés a bizalmatlanság leküzdéséhez nem
elegendő. A lelkek megtartását a hitben és a
közösségben támogatni kell. A több alkalommal is távol lévők hiányoznak-e? Nemcsak a
betegek látogatása szükséges. Alkalmanként
meg kell látni, és segítőkészséggel ott teremni,
ha valaki megszomorodik. Elmondhatjuk-e:
„Abban gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és az emberek előtt mindenkor.”
Ha találsz ebben az írásban valamit, amiben
magadra ismersz, akkor a jóért adj hálát Istennek, a mulasztásért pedig kérj bocsánatot. Így
közelebb kerülhetünk mennyei Atyánkhoz.
Nem fogadkozni kell, hanem minden nap egyegy lépést tenni a cél felé, és akkor ráadásul
megtapasztalhatjuk a keskeny út örömeit.
(közreadja: Szűcs Gábor)

A 2011. év gyülekezeti
eseményei röviden
Rendszeres alkalmaink a vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteletek, a csütörtöki bibliaóra, a havonkénti úrvacsorai közösség, havonta egy vasárnap délután Pafkó Tamás teológus testvér igehirdetésével és vezetésével az
ifjúsági estek, a nyári időszak kivételével a vasárnap reggeli Minden Korosztály Bibliai Közössége csoportos foglalkozásai, a pénteki ifjúsági összejövetelek és az énekórák. A barátkozók órája igény szerint alakult.
Január 1. Újév napján Mt. 8:23-27. versei alapján kaptunk a jövőre nézve biztatást Almási
testvértől: ne féljetek! A tanítványokkal ott
volt a hajóban az Úr Jézus a viharban, de aludt.
Amikor fölkeltették lecsendesítette a háborgó
elemeket. Ha velünk van Jézus nincs mitől félnünk, akkor sem, ha a viharok elkerülhetetlenek.
Január 13. Kovács Imréné testvérnő súlyos állapotban került kórházba.
Január 17-22. Ökumenikus imahét az evangélikus gyülekezetben. Heti téma: az egység.
Január 18. Megszületett Pafkó Teo.
Január 23. Kiss Sándor testvér és felesége Hajnalka Kispestről áthozták tagságukat Erzsébetre.
Január 30. Lelkipásztorhívással kapcsolatos
rendkívüli gyülekezeti tanácskozás.
Február 13. Gyülekezeti tanácskozás lelkipásztorhívással kapcsolatosan, továbbá az elöljáróság a nyugdíjazott tagjai pótlására javaslatot
tett új tagok egy éves próbaidőre történő behívására. A javasoltak: Császár Levente, ifj.
Marton András és Taligás Ferenc.
Február 20. Délután a pestszentimrei sportkastélyban „Adj ingyen örömöt” címmel különféle
szolgálatok voltak, amelyen igét hirdetett
Almási testvér, az énekkarunk az összevont
énekkarban énekelt.
Február 27. Katona Béla kiskunhalasi lelkipásztor testvér egész napos vendégszolgálata
gyülekezetünkben.
Március 6. Katona Béla testvér meghívása
mellett döntött a tagság a gyülekezeti tanácskozáson.
Március 13. Hetven évüket betöltött diakónus

testvérek, Kovács Imre és Kovács Zoltán, köszöntése abból az alkalomból, hogy megszűnt
aktív vezetőségi tagságuk.
Március 20. Gyermekbemutatás. Pafkó Teoért
adtunk hálát, és kértük életére Urunk áldását.
Április 10. Gyülekezeti tanácskozás. Gazdasági beszámoló és tagfelvétel.
Április 17. Gyermekbemutatás. Keller Angelika és Klaus Schuster hozták el Dávid Gabriel
nevű kisfiukat, hogy hálaadással és áldáskéréssel menjünk velük érte Urunk elé.
Április 22. Nagypéntek. A 10 órakor kezdődő
istentiszteleten Pilátus szavait idézte Almási
testvér: Ímé az ember! Csak ember? – hangzott
a kérdés az igehirdetésben. Délután Jézus szava alapján szólt az ige: Elvégeztetett! Megigazíttatásunk, megváltásunk, megbékéltetésünk,
üdvösségünk.
Április 24. Húsvét. Délelőtt húsvéti üzenet
hangzott, délután hat új testvérünk bemerítésére került sor: Szabó Alíz, Papp Szilvia, Lovász
Petra, Baka Flóra, Kovács Ákos és Németh Ferenc
követte
az
ige
utasítását
a
bemerítkezésben.
Április 30. Egyházunk országos beszámoló
közgyűlése a József utcai imaházban.
Május 1. Anyák napja. A szolgálatok mellett a
gyermekek Tassi testvérék gyönyörű virágaival is köszöntötték az édesanyákat.
Május 20. Nyílt ifjúsági óra.
Május 29. Délután Dr. Almási Mihály lelkipásztor testvér és felesége búcsúztatása. Lovász Gyula és Lesták Károly testvérek gazdag
képanyaggal foglalták össze a Pesterzsébeten
töltött 10 éves szolgálatot. Az ünnepi programban minden korosztály, minden szervezeti
egység és a 47 bemerített is hálás szívvel emlékezett és további életükre szóló jókívánságokkal köszöntötte a búcsúzókat.
Június 4-5. Szombaton Katona Béla lelkipásztor testvér hivatalos beiktatása volt, vasárnap
gyülekezeti köszöntések hangzottak el a lelkipásztor család minden tagjának címezve. Örömünkre szolgált, hogy a problémamentes lelkipásztorváltásban Urunk felénk megnyilvánuló kegyelmét tapasztalhattuk meg.
Június 12. Pünkösd. A Szentlélek kitöltetése
forradalmi fordulat, amelynek hatása azóta
minden korban érezhető volt és lesz. Délután a
felső tagozatos csoport pünkösdi programja és
tanévzáró alkalma volt.
Június 19. Az MKBK évzáróját tartottuk délu-

tán.
Július 16. Taligás Tímea és Tóth Sámuel menyegzői istentisztelete.
Július 31. Szőkepusztai Konferencia.
Augusztus 21. Tahi Konferencia.
Augusztus 24-28. Az ifjúság nyári táborozása
Szeghalmon.
Szeptember 4. Bok Lászlóné testvérnő meghalt. A pesterzsébeti temetőben 13-án volt a
temetése.
Szeptember 18. Katona Béla testvér, az énekkar és a zenekar a szlovákiai Szentpéteren
szolgált az Alexovics György emléknapon és
toronyavató istentiszteleten.
Szeptember 23. Nyílt ifjúsági óra.
Október 2. Meghalt Mészáros Istvánné testvérnő, Szigetszentmiklóson 11-én volt a temetése.
Meghalt Lázi Sándorné Kovács Eszter egykori
gyülekezeti tagunk is, 14-én Rákospalotán temették.
Október 23. Katona Béla testvér egész nap, az
énekkar és a gyülekezet délután vett részt a
kispestiek hálaadó napján.
Október 24-28. Imaházunkban tartották a pesterzsébeti protestánsok a reformációs emléknapokat.
Október 29. Dömsöd – Pesterzsébet baptista ifjúsági találkozó Dömsödön.
November 13. Hálaadó nap és a Pesterzsébeti
Baptista Gyülekezet 125 éves jubileumi ünnepélye. Igét hirdetett délelőtt Nemeshegyi Zoltán, délután Dr. Almási Mihály lelkipásztor
testvér. Az igei üzenetek témái: „mindeddig
megsegített minket az Úr!” (1.Sám 7:12.), és
„Ímhol vagyok én, küldj el engem!” (Ézs.
6:8.).
November 16. Meghalt Holman Mátyásné, Joli
néni. Temetése 25-én volt a pesterzsébeti temetőben.
November 17. Megszületett Császár Luca.
November 26. Nyílt ifjúsági óra.
December 5. Néhány testvérnő részvételével
elindult a foltvarró tanfolyam.
December 11. Az anyaoltalmazó részére szervezett karácsonyi gyűjtés során tartós élelmiszerek, tisztítószerek, ruhaneműk, játékok,
Bibliák, traktátusok stb. kerültek az intézményhez. Délután 15 órakor megtartották az
első angol nyelvű istentiszteletet imaházunkban.
December 18. Katona Béla testvér bejelentette,

hogy Albert Gergely testvér és felesége Berta
néni áthozta tagságát Erdélyből gyülekezetünkbe. Délután került megrendezésre a
„szépkorúak” karácsonyi ünnepe.
December 25-26. Karácsonyi istentiszteletek.
December 28. Az ifjúság szervezésében
„előszilveszter”-t tartottak. Ez már a 6. ifjúsági
találkozó volt, melyre az ország minden részéből érkeztek fiatalok. Az étkeztetést szorgos
kezű nőtestvéreink végezték.
December 31. Óév esti istentisztelet. A joeli
prófécia alapján buzdította Katona Béla testvér
a jelenlevőket, „teljes szívvel térjünk az Istenhez”.
(Kovács László)

Görög mese a barátságról
Az ókori Görögországban Szókratészt
nagy becsben tartották tudása miatt. Egy nap
egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt
mondta:
- Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam
a legjobb barátodról?
- Várj egy pillanatot! - válaszolt Szókratész. Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésre. Ezt hívják a tripla
szűrőnek. Az első szűrő az Igazság. Teljesen
megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani
akarsz igaz?
- Nem. - válaszolta az ember. - Éppenséggel
csak hallottam róla, és…
- Rendben, szóval nem vagy biztos benne,
hogy igaz-e vagy nem. Most próbáljuk meg a
második szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit
mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog?
- Nem, épp ellenkezőleg...
- Szóval - folytatta Szókratész - valami rosszat
akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. - Semmi baj, a harmadik szűrő
még vissza van: a Hasznosság. Amit mondani
akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem?
- Nem igazán.
- Nos - vonta le a következtetést Szókratész ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem
igaz, nem jó és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán?
Ezért volt Szókratész egy nagyszerű filozófus
és ezért tartották igen nagy becsben.
(-net-)

Olcsó istentisztelet
Hazafelé tartanak az istentiszteletről. Apa,
anya, gyerekek. A családfő csak panaszkodik:
nagyon gyenge volt a mai prédikáció, nem elég
meleg a terem, a hangosítás érthetetlen, az
énekeket nem is ismertem, a dob hangos, különben is, hogyan került egyáltalán oda, és aztán persze senki sem jött oda hozzánk a végén.
Árad a panasz, szinte vég nélkül. A család
hallgatja, senki nem vitatkozik. Aztán az egyik
fiú csak közbeszól: "Apu, azt azért el kell ismerned, hogy nem is volt ez olyan rossz műsor
száz forintért".
Az olcsó istentisztelet ellentmondás önmagában. Az Ószövetségben az istentisztelet
mindig együtt járt az áldozattal. Sokba került.
Áldozatot vittek, nem is akármilyet, elsőszülöttet. A legjobbat, amiben nincs hiba. A mi istentiszteletünk is drága, nagy volt az ára: "Azután
vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt
mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az
én vérem, a szövetség vére, amely sokakért
kiontatik a bűnök bocsánatára." (Mt. 26.27-28)
Dávid egy alkalommal áldozatra készül. A
föld, ahol az oltárnak állnia kell nem az övé. A
tulajdonos, amikor megtudja, hogy királya milyen szándékkal jön, ingyen felajánl földet, állatot, tűzifát. Mindent, ami csak az áldozathoz
kell. Csak el kell fogadni. Miért is ne? Lényeg
az áldozat!? Nem, Dávid másképp gondolkozik: "Így nem! Csak áron veszem meg tőled,
mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak!" (II. Sám
24:24)
Mit áldozok Istennek? Maradék időm, maradék erőm, maradék pénzem, maradék tehetségem… Olyan, mintha áldozati állatnak a legrosszabb birkát vitték volna, ami már senkinek
sem kell. Miért kellett a legjobb állat? Nem
volt mindegy, hogy milyen? De. Istennek
egyikre sem volt szüksége. Ő már akkor is a
szívet nézte. Olyan imádókat keres, akik nagyon szeretik őt. Akiknek nem számít, hogy
mennyibe kerül. Nem számít?

(Jóföldi Endre – Békéscsaba)

Nagyapa, hány éves
is vagy?
Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte:
- Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a
fogamzásgátló tabletta előtt születtem. Nem
volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a
mosogatógépet, a szárítógépet (a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre).
Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután
együtt éltünk, és minden családban volt apuka
és anyuka.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés
és a csoportterápia előtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit
„uram'”-nak szólítottam, minden nőt pedig
„asszonyom”-nak vagy „kisasszony”-nak.
Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de
nem az embereknek.
Az én időmben ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy
átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a
helyére kísérték és – ha kellett – megváltották
a jegyét és odavitték neki.
A nő elsőként lépett liftből ki; alátolták a széket, hogy leülhessen; egy férfi sosem üdvözölt
úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen
ült, kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját.
Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot,
és a családi erény bizonyítéka volt a lány és a
tisztaságé a férj számára. A mi életünket a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelő-

sek vagyunk tetteinkért és következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban
voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a
mobiltelefonról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, elektromos
írógépekről, számológépekről (még mechanikusakról sem, hát még hordozhatókról). A „notebook” jegyzetfüzet volt.
Az órákat naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem
világító számos kijelzők a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás
rádiók. Hogy videomagnókról és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott.
Színes képek nem léteztek.
Nem
hallottunk
Pizza
Hutról
vagy
McDonald'sról, se az instant kávéról, se a mesterséges édesítőkről.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit
nyírtak, nem szívtak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége
ahhoz, hogy gyereke legyen.
És most mondd, szerinted hány éves vagyok!
- Hát, nagyapó, biztosan több, mint 200! - felelt az unoka.
- Nem, kedvesem, csak 70!
(-net-)

Egy álom üzenete...
Álmomban látogatóban jártam Istennél.
Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele,
ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így
válaszolt: Az én időm végtelen, mindenre jut
belőle. Mire vagy kíváncsi?
Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az
emberekben?
Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a

gyermekkorba.
Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák,
hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt
költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket.
Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg.
Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának
meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna.
Atyaként mit szeretnél, ha gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg ?
Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel
kicsikarni a szeretetet.
Hagyni kell, hogy szerethessenek.
Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk
az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk.
Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz
mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak.
Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a
legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége.
Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc
kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon,
akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz,
hogy ezek begyógyuljanak.
A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának
útján kell megtanulni.
El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik
mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket.
Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen
venni, csak boldogságot nem.
Két ember nézheti ugyanazt a dolgot és mégis
két másféle dolgot látnak.
Meg kell tanulni, hogy az, az igazi barát, aki
mindent tud rólunk és mégis szeret.
Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak,
meg kell bocsátanunk magunknak is.
Búcsúzásnál megköszöntem szavait, ő pedig
így válaszolt:
Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit
csináltál. De arra mindig emlékezni fognak,
hogy milyen érzéseket ébresztettél bennük!
(-net-)

F a k a n á l

Sertéssült rozmaringgal és fokhagymával
Hozzávalók: 1,5 kg sertéstarja, 3 gerezd szétnyomott fokhagyma, rozmaring, só, 2 ek. olívaolaj, 3 babérlevél, 1 csésze víz, 1/3 csésze
vörösborecet
Elkészítés: Kötözd össze a húst, kb. 3 centinként. Keverd össze a fokhagymát, rozmaringot,
sót és olajat. Kend meg a húst a keverékkel.
Tedd a húst rácsra a tepsiben, tedd mellé a babért, önts alá egy kis vizet és az ecetet. Közepesen forró sütőben kb. 1,5 órán át kell sütni,
vagy amíg meg nem puhul. Fóliával letakarva
pihentesd 15 percig, aztán szeleteld fel.
Reszelt céklasaláta
1-2 fej céklát megmosok, meghámozok és
nyersen, sajtreszelőn megreszelem. Egy szál
tormával ugyanezt teszem, majd összekeverem
a lereszelt céklával. Sózom, kevés őrölt köménymaggal, egy-két evőkanál kristálycukorral, öt-hat evőkanál 20%-os ecettel ízesítem.
Vigyázni kell a cukorral, mert a cékla idővel
megédesedik. Néhány óra hosszat (szorosan lefedve) állni hagyom, hogy az ízek összeérjenek
(de az aromája ki ne szellőzzön). Hideg ételekhez, főtt húsokhoz, virslihez, sült- és főtt
kolbászhoz príma saláta.
H U M O R

Az autós eltéved. Végre nagy örömmel megpillant két iskolás gyereket. Megkérdezi az
egyiket:
- Mondd, fiam, milyen messzire van innen Bivalyfalva?
- Egész pontosan 40004 kilométer!
- Hogy? Hiszen ha 40 ezer kilométert megyek,
akkor körülautózom a földet.
- Úgy bizony, én is úgy gondolom. De ha megfordítja a kocsiját, és ellenkező irányba indul,
akkor 4 kilométer az egész.
Autóvezetői vizsga, elméleti rész. A vizsgabiztos megkérdezi egy vezetőjelölt fiatal lánytól:
- Kanyarban melyik az a kerék, amelyik legkevesebbet fordul?
A jelölt mélyen elgondolkozik, majd diadalmasan kivágja:
- A pótkerék!

A rajztanár megkérdi a diáktól:
- Hogy lehet az, hogy ilyen szépen lerajzoltad
a szamarat, amikor kettesed van rajzból?
- Véletlenül. Ugyanis lovat akartam rajzolni.
Egy nagy fogadáson az egyik vendég nagyon
unatkozik. Egyszer csak meglát a sarokban egy
urat, aki nagyokat ásít. Odamegy hozzá és
megkérdezi:
- Unatkozik?
- Rémesen.
- Mi lenne, ha ellógnánk?
- Nem lehet... Én vagyok a házigazda.
A horgász léket fúr a jégen. Egyszer csak vakító
fény önti el és egy
mély hang azt mondja:
- Ott nincs hal!
- Te szólítasz, Uram?
- Nem, én a jégpálya gondnoka vagyok.
Egy ember elmegy az orvoshoz, és elpanaszolja,
hogy egész éjjel nyitott szájjal alszik. Az orvos
megvizsgálja, majd így szól:
- Kérem, magának az a baja, hogy szűk az arcbőre.
Ha a szemét behunyja, a szája kinyílik.
-Hogy hívják a zöld csuhás szerzetest?
-Környezet-barát.
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:
Lelkipásztor:
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