Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 183. szám

Jézus Krisztus
Izráel királya
A virágfakasztó tavasz mosolygó napjával,
a melengető napsugár fényes szárnyain, ami
kor illatos levegő hömpölyög, ismét elérkezett
a
virágvasárnap
kedves
ünnepe.
A nagyhét kapujában arra a jeruzsálemi ka
pura emlékezünk, amelyiken egykor Jézus be
vonult... Húsvétra, az Egyiptomból való szaba
dulás ünnepére érkezett nagy csoportokban,
hangos énekszóval a mintegy százezer zarán
dok. Feltűnő, hogy a bevonuláskor az ellenség
nem mozdul meg. A Jézust követő sokaság vé
gigvonul az utcákon, és senki sem áll ellen.
Nem tesznek semmit sem a farizeusok, sem az
írástudók... A tömeg arra gondol, hogy itt van
végre a rég várt Messiás. Dávid királyságának
régi dicsősége elevenedik fel. Kórusban zengik
az ősi zsoltárt: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr
nevében
jön"
(Jn.12:13.).
A sokaság egyre szaporodik. Azok is jön
nek, akik jelen voltak Lázár föltámasztásánál.
De ezek nemcsak hozsannáznak, hanem hisz
nek is. Jézus ezeknek örül. Jobban örül egy
csendes, tiszta szívnek, mint hamis érzelemtől
fűtött hozsannának. Jézusnak nem a mi virá
gainkra, hanem a neki átadott életünkre van
szüksége. A többség - sajnos - félreértette Jé
zus bevonulását. Tudtak csodáiról, s arról a be
jelentésről, hogy vele valami új kezdődik el
ebben a világban. Jeruzsálem kapujában szinte
lángra lobban az emberi várakozás parazsa.
Azt gondolták, talán most valóra válik az öt
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száz éves zakariási jövendölés: "Kipusztulnak
a harci szekerek, és megérkezik az öröm és a
béke az egész világra" (Zak.9:9-10.). De nem
így történt. Jézus nem adta át a várakozók ke
zébe kész megoldásokkal a világot... Viszont
bízott ránk munkát, amit végeznünk kell mind
addig, amíg el nem jutunk az örökkévalóságba.
Jézus élete, szolgálata, szavai - igéi - olya
nok számunkra, mint a tervrajzok. Ezek alap
ján - a tőle vett lelkülettel, útmutatással - kell
kezdenünk a szolgálatot, építenünk a szebb és
jobb jövőt, már itt ezen a földön. Ne várjunk
mindig csak készen kapott megoldásokat! Le
hetetlen dolog, hogy valaki letérdeljen az üres
telkén - kezében ott a mérnöki terv egy gyö
nyörű házról -, s behunyt szemmel imádkozik
arra várva, hogy amikor kinyitja szemét, ott
álljon előtte készen a ház... Lehet, hogy voltak,
akik ilyenképpen várakoztak a jeruzsálemi ka
puban. Azt várták talán, hogy a Messiás egy
szerre problémamentessé teszi számukra a vi
lágot.
Virágvasárnap Jézus csendesen megy a vá
rakozók, az ünneplők sorfala között. Nyissuk
meg neki a szívünket, hogy váltsa valóra ígé
retét, tegye boldoggá az életet! Hajnalhasadás
volt az első virágvasárnap - egy új és boldo
gabb élet kezdete. Olyan jó volna, ha ez a mos
tani lenne egy olyan kedves virágvasárnap,
amikor szívedbe fogadod a világ Megváltóját,
az
Isten
szent
fiát!
Mindnyájunkra ráférne már egyszer egy
olyan bensőséges, boldogító megújulás, ami
kor szívünk minden hódolatát ünneplő öröm
mel kifejeznénk lelkünk Urának és Üdvözítő
jének.
(Lázi Sándor)

Új szövetség
Egy tanítvány is ellensége volt már…
Sötét drapériát dobott az Éj
az alvilágból. Gyilkos szenvedély
feszült a légben. Ám a régi zsoltár
időszerűvé teljesült: ím asztalt
terít nekem az Úr, és ad erőt
szorongó ellenségeim előtt.
Jó pásztorsága most ezzel vígasztal.
Így ült utolsó étkezéséhez értünk
a bárányhoz a Bárány-áldozat,
hogy míg kint kavarog a kárhozat,
addig mi Benne, bent s Belőle éljünk.
Vendéglátó itt nem lehet, csak vendég,
kit Ő most asztaltársává avat,
s hálából szolgálatra lesz szabad,
mert erre áldja őt az új szövetség.
(Balog Miklós)

Hitünk erős alapjai
Az ő sebei árán gyógyultunk meg
Názáreti Jézus, a zsidók királya (Jn. 19:19.)
Jézus kihallgatása hajnalban kezdődött. Szá
munkra nevetséges az a kínos precizitás,
amellyel a rabbik meghatározták az élet rend
jét. Szabad-e a templomi kürtöket megfújni
napfelkelte előtt? Mikor kezdődik és mikor fe
jeződik be egy nap? Amikor az Esthajnal
csillag megjelenik. De biztos-e a szem annak
megítélésében, hogy a csillag már feljött? Még
négy csillag megjelenéséhez kötötték az est
kezdetét, hogy ne hibázzanak. Estétől-estéig
számolták
a
napokat.
Mikor kezdődik egy nap? Mert akkortól
fogva szabad volt olvasni a szent iratokat. A
válasz: attól kezdve, hogy egy kék és egy fehér
színt meg lehet különböztetni egymástól. De
ezzel nem voltak elégedettek. Tehát módosítani
kellett. Attól fogva, hogy egy kék és egy zöld
színt meg lehet különböztetni egymástól. Nap
felkelte előtt ugyanis a vádlott kihallgatása is
tilos volt. Nem lehetett látni az ember arcát.
Álnok-e vagy pedig megfélemlítették? Akkor
pedig nem lehet igazságos ítéletet hozni. Jézus
arcát mennyire látták a valószínűleg még pis
lákoló fáklyafénynél vagy a hajnali derengés
nél
Annás
házában?
Mindenki tudta, Pilátus ki is mondta, hogy
"ez az ember ártatlan". Két tanút állítottak el
lene mégis. A tanúvallomások azonban seho
gyan sem akartak megegyezni. Két tanú egy
behangzó vallomása nélkül pedig nem lehetett
kimondani halálos ítéletet. Pedig ez az ítélet
már kimondatott. Ha nem is ekkor és nem is itt
(Jn.11:53.). Ekkor a főpap - elméletileg az
igazságosság őre - közbevetette magát, és Jé
zust vallomásra kényszerítette. A mai napig vi
tatott, hogy teológiailag jogos volt-e ruha
szaggatása, amikor Jézust megkérdezte: Te
vagy-e az Áldott Fia? Hiszen a zsoltáros a Fel
séges fiainak nevezi Izráel minden gyermekét
(Zsolt. 82:6, 89:7.). Az ítélet mégis megszüle
tett:
méltó
a
halálra.
Míg Jézus várakozott a törvényházban, a kato
nák gúnyt űztek belőle. Leköpték. Ha egy lel
készt leköpnének szószéke előtt, vehetné a ka
lapját, mert a hívek mindig ott látnák rajta a

köpést. Pedig azt le lehet törölni. A szégyent
azonban nem. Pilátus Jézust megostoroztatta.
Hogy szánalomkeltés céljából-e, az vitatható.
Hiszen a megostorozás azt jelentette, hogy két
római légiósnak egymással szembeállítva fla
gellummal, (nyolcágú korbács, amelybe ólom
volt beleszőve), teljes erőből kellett húsz-húsz
korbácsütést mérni az elítéltre. Sok ember nem
élte túl. Jézus sem volt képes egyedül vinni a
kereszt vízszintes ágát, a sipest a földbe ásott
és mindig a vesztőhelyen lévő függőlegesen
beásott ágához, a patibulumhoz. A rómaiak
jogszerűek és szakszerűek voltak még a kivég
zések
végrehajtásában
is.
Hogy mezítelen volt-e Jézus a kereszten, azt
nem tudjuk. A kéz csuklójába és az egymásra
helyezett lábakba bevert szegek nem tartották
volna meg a testet. Vagy átkötötték csípő alatt,
hogy ki ne szakadjon, vagy a lábak között volt
egy fapöcök. Fulladásos halál várt a keresztre
feszítettre. Minden levegővétel alkalmával
meg kellett feszítenie magát, ezt csak úgy te
hette, ha a szegekkel rögzített kezeire és lábára
helyezte testének súlyát. Különben a tüdőkosár
összenyomta a tüdőt. Ne gondoljuk, hogy a ke
reszt körül valami magasztosság lengett! Sza
bad embert és római polgárt tilos volt keresztre
feszíteni. A megváltás így született. Véresen,
mert a bűn vért kíván és vért szül. A vér mossa
le a bűnöket is
(Hegyi András)

Alázatos dicsőség
Jézus
feltámadása
páratlan
kozmikus
valóság
a
világegyetem
történetében,
s
mégis
mekkora
alázatról
tanúskodik!
Jézus
nem
jelenik
meg
győzedelmesen
a
jeruzsálemi
templom
felett,
megalázva mindazokat, akik megalázták őt.
Csöndes alázattal csak a barátai előtt mutatkozik,
azok
előtt,
akiket
kiválasztott.
De
még
ők
is
megrémülnek,
azt
hiszik,
szellemet
látnak!
Nem
értenek
semmit.
Csak
nehezen
tudnak
hinni.
Olyanok,
mint
mi:
szívük
oly
nehezen
bízik,
oly nehezen hisznek.
(Jean Vanier)

Torinói lepel
Az ötödik evangélium ?
Nincs több vallási tárgy, amely annyira meg
osztaná a világi és egy házi köröket, a hívőket és a
hitet leneket, a tudósokat és a laikusokat, mint a
Torinóban őrzött halotti lepel. A 4,3x1,1 méteres
lenvászon tanulmányozására már önálló tudomány
is létrejött,a szindonológia.
A torinói lepel tudományos vizsgálata 1898ban kezdődött, mi kor először lefotózták és ész re
vették, hogy a vásznon negatív lenyomat látható –
egy meztelen, keresztre feszített férfit ábrázolva
elölről és hátulról. A képmáson megjelenő
szakállas, hosszú hajú fér fi életkorát az
antropológusok 30–33 évben határozzák meg, test
magasságát 178–180 cm-ben, testsúlyát pedig 79–
80 kg-ban. A szögek okozta sebek elhelyezkedése
a kézen pontosan megegyezik azzal, ahogyan azaz
egyetlen ismert, kereszt re feszített és exhumált
áldozaton, azaz a Jeruzsálem óvárosában, a
Damaszkuszi kapu közelében talált csontvázon
látható. A szögeket nem a tenyérbe, hanem a
csuklótövébe verték be úgy, mint ahogy az a leplen
látható, és nem úgy, ahogy a keresztre feszítést a
képzőművészetben szokás volt ábrázolni.
A
sovány,
de
izmos
testsúlyos
bántalmazásokat szenvedett el. Bőrén tetőtől talpig
korbács ütések nyoma látható, feltehetően ketten
kínozták. Kilencvennél több sebet ejtettek rajta,
valószínűleg fém végű ostorral. A vállaknál a bőr
igen súlyosan sérült, alaposan fel is horzsolódott,
mint ha valami nehéz, rücskös tárggyal verték
volna. Az oldalán lévő mély seb erősen vérzett.
Mind a két, de különösen a bal térdkalács annyira
összezúzódott, mint ha az illető valami magas
helyről esett volna le. Az arc felduzzadt és csupa
seb, mint ha azt is korbáccsal verték volna, a
koponya pedig hegyes tárgyaktól származó
szúrások nyomait viseli.
Vannak emberek, akik döntő bizonyítékokat
látnak a lepel hitelességére, és ötödik
evangéliumként emlegetik az ereklyét. Mások
szkeptikusan
mutogatnak
a
C14-es
kor
meghatározás eredményeire, mely szerint a tárgyat
1260 és 1390 között készítették, és véleményük
szerint egy középkori hamisításról van szó. Egy
ismeretterjesztő műsorban pedig azt az érvet
próbálták bebizonyítani, hogy a leplet Leonardo da
Vinci készítette fotó eljárással.
Mindenesetre perdöntő bizonyítékunk nincs
jelenleg, amely eldöntené, hogy milyen módon és
mikor keletkezett a kép. Annyi bizonyos, hogy a
testet nem festették, a vöröses elszíneződés emberi

vértől származik, még pedig a kutatók szerint egy
AB-s vér csoportú emberétől. A torinói lepel korai
keletkezését támasztják alá a virágpor vizsgálatok.
Avinoam Danin, a jeruzsálemi Héber Egyetem
professzora Uri Baruchhal, az Izraeli Régészeti
Főfelügyelőség pollen szakértőjével együtt
vizsgálta meg a leplen található virágpor
maradványokat. Eszerint a leplen található számos
növény faj virág pora közül néhány csak a
Szentföld környékén honos, vagyis a szövet
minden bizonnyal onnan származik.
Még meglepőbb felfedezés volt, mikor a
leplen látható férfi szemein két pénzérme
lenyomatát vélték felfedezni. Ezek mérete
pontosan megegyezett a Poncius Pilátus idején
vert pénzérmékével. A zsidóknál ugyan idegen volt
ez a szokás, viszont a görög temetkezéseknél
alkalmazták, mivel azt hitték, hogy Kharón, az
Alvilág révésze csakis pénzért hajlandó átvinni a
halottak lelkeit a Sztüx folyón. Meggondolandó,
ha a középkorban tudtak is erről a szokásról, miért
készítették volna el ezzel a pogány szokással
együtt a képet.
A képet a lenvászon felületi rostjainak
„megpörkölődése” hozta lét re. Ilyet elvileg
lehetne létrehozni, ha egy felforrósított szoborra
vásznat borítanánk. Ez azonban kiterítve egy
deformálódott, széles arcot és alakot mutatna.
Fizikusok vetették föl, hogy ha Jézus feltámadását
fény- és hőjelenségek kisérték, azok a vászonba
„égethették” Krisztus megkínzott testének képét.
Láthatjuk tehát, hogy nem lehet egyetlen
mozdulattal lesöpörni a lepel-kérdést.
Izgalmas ez a téma, ami a jövő kutatói
számára is nyújt még rengeteg megválaszolandó
kérdést. A hitünk számára azonban semleges, hogy
hiteles-e a gyolcs, vagy sem. Egy ufóhí honlapon
(!) olvastam egy szkeptikus cikket a torinói lepellel
kapcsolatban, ahol a szerző a „feltámadás
elsőszámú bizonyítéka”-ként beszélt a vászonról, s
mivel szerinte bebizonyosodott, hogy a lepel
hamisítvány, ezért a feltámadás is hazugság.
Először is nem bizonyosodott be, hogy a lepel
hamis volna, más részt a feltámadásba vetett
hitünk nem a képen alapul, hanem a Szentírás
bizonyságtételén, és a megváltás életünkre
gyakorolt erején.
Véleményem szerint, ha bebizonyosodna,
hogy a lepel valódi, akkor sem hinnének többen
Jézus Krisztusban, és ennek az ellenkezőjét is
vallom, ha a vászon hamisítvány volna, akkor sem
hinnének Benne kevesebben.
MeZoForte

Akit utolért a húsvét
Naponta tapasztaljuk azt, hogy a Megváltó
feltámadásának eseménye, amely nekünk, hí
vőknek magától értetődő valóság, a legtöbb
kortársunknak ismeretlen fogalom. Ezt a jelen
séget elterjedtsége miatt már-már természetes
nek véljük, pedig nem az. Jézus Krisztus feltá
madása ugyanis már kétezer éve megtörtént, és
azóta is állandóan hirdettetik. Kizárt dolog az,
hogy valaki erről ne szerezzen tudomást. Vagy
talán mégis lehetséges? Egy alapesetről a Bib
lia
is
tudósít
(Jn.
20:24-29.).
Tamás mint tanítvány jól ismerte a - ma így
mondanák: - történelmi Jézust, de lemaradt ar
ról, hogy ő is találkozzék a Megváltóval feltá
madása napján, mint a többi tanítvány. Azt ol
vassuk: "éppen nem volt velük", amikor meg
látogatta őket a Feltámadott. Így történt, hogy
miközben Tamás tíz társa már húsvét utáni
örömben élt, őt még mindig a húsvét előtti re
ménytelenség tartotta fogva. Ehhez hasonló
helyzetben van - megfelelő Isten-tapasztalat hí
ján - az Üdvözítő feltámadásáról mit sem tudó
milliónyi embertestvérünk, talán éppen a hoz
zánk legközelebb álló házastársunk, szülőnk
vagy
gyermekünk
is.
Mi segíthet rajtunk, akik húsvét után két
ezer évvel is még mindig húsvét előtt élünk?
Ugyanaz, mint ami Tamáson is segített. Mivel
ez a húsvétról lemaradt tanítvány képtelen lett
volna arra, hogy utolérje a nagy üdveseményt,
ezért - Isten különös irgalmából - a néki megje
lenő Jézus Krisztus személyében őt érte utol a
húsvét. Tamás makacs kételyét élő hit váltotta
fel, amikor szembesülhetett az érte minden ál
dozatra kész szeretet cáfolhatatlan bizonyítéká
val:
a
Feltámadott
öt
sebével.
A húsvét előtti állapotban leledző krisztus
talan emberszívek hitetlenségét ma is csak a
Megfeszített szeretetének igaz bemutatása
győzheti meg.
(Győri Kornél)

A „Mit jelent nekem a pesterzsébeti gyüleke
zet?” címmel meghirdetett pályázatra érke
zett írásokat – sorszámmal ellátva – közöl
jük az elkövetkező néhány számban. A so
rozat végén szavazhatunk arra, amelyik a
legjobban tetszett!
1. Mit jelent nekem a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezet?
Az én otthonom! Páran kritizálják, mond
ván: konzervatív, liturgikus, lelassult, „meg
szokás” gyülekezet. Igen, ebben a gyülekezet
ben is vannak gondok, problémák, de ezen túl
látva, akkor is élő , az én, a mi „ szeretethá
zunk”, menedékünk, erőt adó fegyverházunk.
A miénk!!!
Azé, aki betér, azé, aki elfogadja. Azé, aki
szeret szeretni, azé, akit magát is szeretik. Ere
dete egyszerű Megváltónk szent, és végtelen
kegyelméé. Mi lehetünk itt együtt az Ő élő tes
te, az Ő mozgásban lévő akarata.
Ki-ki végzi az Ő tervének részét, még ha kü
lönállónak is látszik, de együtt nézve egy egy
ség, egy test, melynek feje Jézus Királyunk.
Ez a ”szeretetház” tart össze minket ké
szülve a hétköznapokra , hogy adhassunk eb
ből az első szeretetből, hogy aki látja, és hallja,
igenis lássa meg, hogy mások vagyunk, hogy
ebben a káoszban is hirdetjük az örömhírt,
hogy van remény, tart még a kegyelem, és lé
tezik a szeretet, és van háza – teste is,és nyitva
van, megélhető és öröm a forrása.
A mai világban mindenért fizetni kell, de itt
már fizetett helyettünk - mindenki helyett drága vérével a mi Királyunk. Ez a váltság azé,
aki kéri és háza (teste) is.
„Oltalmam vagy nékem, váram, kősziklám!”
2. Mit jelent nekem a Pesterzsébeti Gyüle
kezet?
Nem olyan régen lehetek tagja a Pesterzsé
beti Baptista Gyülekezetnek. Ezalatt az idő
alatt sok örömben és áldásban volt részem eb
ben a gyülekezetben a jó Isten kegyelméből.
Először is: védelmet jelent számomra ez a
gyülekezet. Még az imaház falain is hívő lel
kület „lebeg át”. A testvéri közösség épülé
semre, áldásomra van. Érzem, hogy a Lélek
munkálkodik a gyülekezetben. Érzem a szere
tetet a testvérek között. Én is ezt a szeretetet
szeretném továbbadni.
Lelki otthonommá vált a gyülekezet. Igyek

szem igére éhes és szomjas lélekkel jönni a
gyülekezetbe. Az ige szól hozzánk a szószékről
– az imaóra vezető testvérek, és a lelkipásztor
testvérünk által. Szól a bibliaköri csoportokban
- beleértve a felnőtt csoportokat is.
Adjon a Jó Isten ezután is ige után vágya
kozó engedelmes szívet – nekünk valamennyi
ünknek!
Hálás a szívem a megtért gyermekekért, fi
atalokért, felnőttekért. Áldja meg őket a jó Is
ten ezután is! Áldja meg azokat is, akik még
csak ezután jönnek az Úrhoz!
Végül hálás a szívem a szép énekkari és
más zenei szolgálatokért, bizonyságtételekért,
költeményekért. Örömmel hallgatom.
Dáviddal együtt én is ezt vallom:
„Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a test
vérek egyetértésben élnek!”
„Csak oda küld az Úr áldást, és életet minden
kor.”
(133.Zsoltár 1. és 3. vers)
3. Mit jelent nekem a Pesterzsébeti Gyüle
kezet?
Sokszor eszembe jutott már ez a kérdés az
elmúlt évek során, és elgondolkodtam, hogy
miért is járok ebbe a gyülekezetbe, hiszen elég
messze esik lakásunktól. Ez a gyülekezet az
életem meghatározó része, lelki otthonom.
Mi jut eszembe, ha kimondom a szót: „ott
hon”.? Talán: a család, menedék, biztonság,
szeretet, együvé-tartozás, feladatok, felelősség,
melegség, közös öröm, egymásrautaltság, al
kalmazkodás, egymás segítése, áldozatvállalás,
munka, közös célok, egymás terhének hordo
zása, szövetség , a felmerülő problémák közös
megoldása, stb…
Az otthon, ahova haza vágyik az ember, és
hosszabb távollét esetén szinte „hiánybeteg
ség” lép fel az otthon melege után.
Ilyesmit érzek én lelki értelemben a gyüle
kezetünk iránt. Az életem itt kezdődött, ebben
a gyülekezetben voltam gyermek, fiatal, és re
mélem itt leszek öreg is. Ehhez a gyüleke
zethez kapcsolódik megtérésem, bemerítkezé
sem, ide kötődik egész életem.
A gyülekezet is egy nagy család, melyet kü
lönböző korú, foglalkozású, érdeklődésű em
berek alkotnak. A gyülekezetben is, mint egy
családban fontos a tettek összehangoltsága, és
közös cél felé irányultsága, ezért fontos, hogy
legyenek elkötelezett vezetők, és őket követő
vezetettek. Nálunk is, mint minden családban ,

előfordulnak problémák, hiszen emberek va
gyunk. Ha csak egymásra néznénk sok hibát
fedezhetnénk fel egymásban.
De ha először Istenre nézünk, és utána
egymásra, akkor szerető testvéreket látunk,
akik a Tőle kapott szeretetet próbálják kisugá
rozni, és továbbadni. A mi gyülekezetünkben
ez a szeretet érezhető, tapasztalható. Meleg
szívű, szerető testvéri közösség ez a gyüleke
zet, ahol jó lenni.
Gyermekkoromban a családunkban, és a
gyülekezetben beleívódott a lelkembe az ének ,
a zene szeretete. Nagyon szerettem az ének
karban énekelni, zenekarban zenélni, de ma is
tele van a szívem énekkel, szívesen, és sokat
éneklek, vagy hallgatom az énekeket. Talán,
akik ezt a szolgálatot végzik, nem is tudják
mindig, hogy egy- egy énekkel milyen óriási
lelki hatást érhetnek el. Sokszor egész héten
muzsikál a lelkemben egy-egy ének.
Szeretettel emlékszem vissza az építkezés kö
zösségformáló feladataira, az örömmel, szíve
sen végzett munkára.
Szeretem a szolgálat örömét, legyen az a leg
kisebb szolgálat is, szeretek örülni, és együtt
érezni másokkal, imádkozni másokért, és
érezni az értem mondott imák erejét.
Sokszor adott erőt az élet nehéz óráiban a test
vérek értünk mondott imája.
Jó dolog érezni a szeretetet, és jó dolog sze
retetet adni, egymással közösségben lenni.
Egyszerűen hiányzik, ha nem tudok eljönni a
gyülekezetbe.
De a legfontosabb, hogy a gyülekezetünk
Jézus Krisztus drága véren megváltott gyer
mekeinek a családja, és hálás a szívem, hogy
én is ehhez a családhoz tartozhatok.
Kommentár nélkül – szeptember 11-re emlékezve:

Ébresztő Amerika!
Billy Graham - amerikai prédikátor - lányával
készítettek interjút a kora reggeli műsorban, és
Jane Clayson, a riporternő megkérdezte tőle: "Ho
gyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi megtör
ténjen?"
Anne Graham nagyon mély, éleslátásra utaló
választ adott: "Úgy hiszem, Istent nagyon elszo
morítja, ami velünk történt, ám évek óta azt mond

juk neki: menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormá
nyunkból,
és
távozz
az
életünkből.
És Ő, amilyen úriember, csendben hátrahúzó
dott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását
és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy
hagyjon
bennünket
egyedül?
Ha nincs időd, legalább fusd át ezt az írást. Tu
dom, nagyon sok levél ment körbe szeptember 11ével kapcsolatban, de ez igazán el kell, hogy gon
dolkodtasson. A legutóbbi történések fényében...
terrortámadások, iskolai lövöldözések, stb., lássuk
csak, azt hiszem, ez akkor kezdődött, mikor Made
line Murray O' Hare /akit meggyilkoltak, testét
nemrégen találták meg/ panaszkodott, hogy nem
akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mond
tuk,
rendben.
Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk
a Bibliát az iskolában… - a Bibliát, amely azt
mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd a szomszédodat
/felebarátodat/, mint magadat. És mi azt mondtuk,
rendben. Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne
fenekeljük el a gyerekeinket, ha rosszul viselked
nek, mert a kis személyiségük megrongálódik, és
lerombolhatjuk az önbecsülésüket /Spock fia ön
gyilkos lett/. És mi azt mondtuk, egy szakember
biztos tudja, miről beszél, és azt mondtuk: rend
ben.
Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osz
tályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyere
keinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az is
kolai ügyintézők azt mondták, a tanári kar tagjai
inkább ne is érintsék meg a diákokat, mert nem
akarunk rossz reklámot az iskolának, és semmi
képpen nem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket
/nagy különbség van a fegyelmezés és megérintés,
valamint a verés, pofozás, megalázás, megrúgás,
stb. között!/. És mi azt mondtuk, rendben.
Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy a di
áklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és
nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. És azt
mondtuk,
rendben.
Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk
fiúk, és úgyis megfogják tenni, adjunk fiú diákja
inknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem
kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt
mondtuk,
rendben.
Aztán valaki, az általunk jelentős posztra meg
választottak közül azt mondta, hogy nem számít,
mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a mun
kánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem
számít, mit tesz valaki /beleértve akár az Elnököt
is/ a magánéletében, amíg van munkánk, és a gaz
daság
jól
működik.
Aztán valaki azt mondta, nyomtassunk újságo
kat meztelen nők képeivel és hívjuk ezt a női test
szépsége feletti egészséges, természetes csodálat

nak.
És
azt
mondtuk,
rendben.
Aztán valaki eggyel tovább lépett ebben a cso
dálatban, és meztelen gyerekek képeit publikálta,
majd tett egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az
Interneten. És azt mondtuk: rendben, a szabad szó
lás
joga
feljogosítja
erre
őket.
És aztán a szórakoztató ipar azt mondta, csi
náljunk TV-műsorokat és mozifilmeket, amelyek
az erőszakot, erkölcstelenséget reklámozzák és a
tiltott szexet. És készítsünk olyan zenefelvételeket,
amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, kábítószerfogyasztásra, gyilkosságra, öngyilkosságra, és kü
lönböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt
mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása,
és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy
csak
hadd
menjenek.
Most pedig feltesszük magunknak a kérdést:
miért nincs a gyerekeinknek lelkiismerete, miért
nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és
miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék
az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat.
Talán, ha elég hosszan és keményen gondolko
dunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok
köze van ahhoz, hogy "AZT ARATJUK? AMIT
VETÜNK."
"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a
kislányt, akit megöltek az osztályában? Tisztelet
tel, Egy Érintett Tanuló" és a válasz: "Kedves Érin
tett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolákból. Tiszte
lettel,
Isten."
Furcsa, milyen egyszerű az emberek számára
megvetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmet
lenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak,
miért
megy
pokolra
a
világ.
Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok ír
nak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond.
Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek Is
tenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként
szintén
"hisz"
Istenben.
Furcsa, milyen gyorsak vagyunk az ítélkezésre
és
mennyire
nem
a
megítéltetésre.
Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük viccek
ezreit, és bozóttűzként terjednek a köztudatban, de
ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az em
berek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbíta
nák.
Furcsa, hogy az erkölcstelen, durva, vulgáris és
obszcén dolgok szabadon áramlanak a világháló
zaton, miközben az Istenről való nyilvános beszé
det elnyomják az iskolában és a munkahelyen.
Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lánggal
lobogó vasárnap, és láthatatlan keresztyén a hét to
vábbi részében.
(Érted?!)

Közérdekű számok
Sok anyag érkezik naponta e-mailen, ezek
zöme érdektelen. Igen ritka az olyan, mint az
alábbi:
Sürgős hívószámok:
- Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
- Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok
27-et!
- Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Já
nos 15-öt!
- Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
- Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté
6:19-34-et!
- Ha veszélyben vagy, hívd a Zsoltárok 91et!
- Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsol
tárok 139-et!
- Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a
Zsidók 11-et!
- Ha magányos vagy, hívd a Zsoltárok 23-at!
- Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1.Ko
rintus 13-at!
- Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11:
25-30-at!
- Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd
a Zsoltárok 90-et!
- Ha honvágyad van, hívd a Zsoltárok 121et!
- Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsol
tárok 67-et!
- Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué
1-et!
- Ha depresszióba estél, hívd a Zsoltárok 27et!
- Ha elvesztetted a bizalmat az emberekben,
hívd az 1.Korintus 13-at!
- Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek,
hívd a János 15-öt!
- Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsol
tárok 126-ot!
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen
hívd, ne asszisztenseddel hivasd!
Minden vonal 0-24 óráig hívható!
(Közreadta: Baka Sándorné
– Polányi Gabriella)

FAKANÁL
Malacpofa-saláta
Csontozott fejet vásároljanak. Vágják le róla a
fület és az orrot, majd főzzék vaj-puhára annyi víz
ben, hogy a kb. 1 kg húst teljesen ellepje. A főzőlé
be tegyenek sót, 10-12 szem egész borsot, 4-5 db
babérlevelet, 2-3 fej (kb. 15-20 dkg) vöröshagymát
és legalább két fej megpucolt fokhagymát. Öntse
nek bele 2 dl száraz fehérbort és csavarjanak bele
egy citromot. Fedő alatt puhára fő kb. 2 óra alatt.
Amikor megfőtt a csontozott fej, vegyék ki a főző
léből, és még melegen félbehajtva préseljék le,
majd így prés alatt hagyják kihűlni lehetőleg hideg
helyen. Készítsenek cukorból, sóból, étkezési ecet
ből és 1 liter vízből a mindenki által ismert saláta
öntetet. Ezt ízesítsék őrölt borssal, kb. 1 dl étolaj
jal. Vágjanak vékony metéltre 20 dkg lila hagymát,
25 dkg savanyú uborkát, 1 db kaliforniai paprikát.
Vágjanak apróra 3 csomag petrezselymet is. Mind
ezeket tegyék egy nagyobb tálba. A salátaöntetet
forralják fel. Forrás után öntsék az összeaprított
zöldségekre és hagyják kihűlni. A megdermedt fe
jet a lehető legvékonyabbra szeleteljék fel, és ke
verjék a kihűlt forrázott zöldekhez. Hagyják leg
alább egy órát összeérni. Pirítóssal, vagy bundás
kenyérrel kiváló és nagyon finom.

a

medve

Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17 órakor
Bibliaóra: minden csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági bibliaóra: minden kedd 18,00 órától és
vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúsági énekóra: minden vasárnap 16,00 órától
17 óráig
Felnőtt kiscsoportos biblia tanulmányozás
/MKBK/: minden vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: minden csütörtök 19,30 és vasárnap
18,30 órától
Úrvacsora: Minden hónap első vasárnapján a 10
órakor kezdődő Istentisztelet második felében
Közös imaóra: Ünnepi Istentiszteletek előtt 9
órától 10 óráig (Karácsony, Húsvét, Pünkösd,
Hálaadónap)
Baba -Mama klub: Minden hónap páros hét
csütörtökjein 10 órától 12 óráig
Törekvők órája: A résztvevők igényeihez
igazodva, megbeszélés alapján

HUMOR
Mellszobor
-Hogy
hívják
-

Alkalmaink

mellszobrát?
Mackófelső.

Sakk szakkör Minden hónap első vasárnapját
megelőző hétfő 17 órától
Elöljárósági imaóra: Minden szerdán 19 órától

Étteremben
Bemegy a pingvin az étterembe, és megkérdezi a
pincért:
Nem
láttad
a
testvéremet?
Hogy
nézett
ki?
- Szerinted?
Öreg virág
- Hogy mondják másképpen az öreg virágot?
- Időskála.

Elöljárósági megbeszélés: Minden hónap első
szerdáján 18 órától
Imaházcím:

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

Lelkipásztor:

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

Gyülekezetvezető: Laczkovszki János
Telefon: 285-25-97

Legyek
Két légy sétál Robinson fején. Egyszer csak meg
szólal
az
egyik:
- Én most elmegyek. Majd Pénteken találkozunk.
Szög
Az öreg szög felszáll a villamosra. Egy fiatal szög
máris felugrik és átadja a helyét. Megszólal az
öreg:
Fiam,
derék
szög
vagy!

Gondnok:

Császár Sándor
Telefon: 284-21-81

Gyülekezet honlapja: www.erzsebet.baptist.hu
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