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A vászon
Tisztának lenni, Istenem!...
Oly tisztaságot adj nekem,
amilyen tiszta ez a len
oltárodon.
Kérem Tőled, mert kegyelem;
de azért ne csak kérelem
legyen, hanem akaratom
erejéből nyert fegyelem.
Csak Te ismered,
csak Te tudod,
milyen gyötrelmes életen,
hány szorongatott helyzeten
vergődöm át, míg szennyesem
oly tiszta lehet, mint ez a len
oltárodon.
Oly szeplőtelen és erős,
hogy a fehérbe öltözött
sereg között
legyen helyem – ha elfogadod
szolgálatom.
Nekem már az üdv is kevés;
nem riaszt vissza a szenvedés.
Még ha tízezer életem
lenne: - az is a Tiéd.
Várakozásom, Istenem,
már nem az időbe vetem –
mennyegzős ruhám és szívem
a Bárány vérében fürdetem.
Nem vonz engem semmi csodás
vigasztalás.
Amit kívánok, az csak egy:
hogy a teremtett világ iránti
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megváltói szeretet
egyaránt lángoljon bennem
az időben és a végtelenben –
Úgy kövesselek
hogy isteni felelősségedben
osztozzam Veled.
( Szabó Irma)

Mégis
Milyen sokat kellene hinnem,
s mily keveset hiszek.
Mily keveset kellene vinnem,
s mennyi terhet viszek.
Egyedül Rá kellene néznem,
s magamra révedek.
Ragyog a cél viharban, vészben,
s hányszor eltévedek.
Mégis... elcsüggedjek, megálljak?
Miért csüggedjek el,
Hisz oly keveset hiszek még,
s már az is fölemel.
Kis hitet, hogy megerősítsen,
míg töről töbre nő,
s egész a célig elsegítsen;
mert hatalmas Isten Ő!
(Túrmezei Erzsébet)

Illusztrációk

tábornokról, és ezért meglepetésként hatott
rá, hogy a tábornok mégis ajánlotta az új
tisztségre. A tábornok ezt válaszolta: „Nem
azt kérdezték tőlem, hogy mi a tiszt
véleménye rólam, hanem azt, hogy mi az én
véleményem róla.” Csak a nemes szívű
ember tudja ezt cselekedni. Azt tanuljuk a
Bibliából,
hogy
imádkozzunk
ellenségeinkért,
mégis
mindennapi
életünkben túl gyakran csak azokat
szeretjük, akik minket is szeretnek.

(GerzsenyiLászló tv. gyűjtéséből)
•Sok évvel ezelőtt egy walesi prédikátor,

Isten embere, a prédikáció kezdetén
előrehajolt a szószéken, és ünnepélyesen így
szólt: „Barátaim, egy kérdést teszek föl.
Nem tudok rá válaszolni. Ti sem tudtok rá
válaszolni. Ha angyal jönne a mennyből, ő
sem tudna rá válaszolni. Ha ördög jönne föl
a pokolból, az sem volna képes választ adni
rá.” Halálos csend ülte meg a hallgatóságot.
Minden szem az előadóra szegeződött. Ő így
folytatta: „A kérdés ez: »Hogyan
menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen
nagy üdvösséggel!?«”

•Bostonban egy kisfiú, aki korához képest is

kis növésű volt, egy irodában dolgozott mint
kifutófiú, négy üzletember mellett. Egy nap
gúnyolni kezdték kis növése miatt, és ezt
mondták neki: „Sohasem számíthatsz
sikerre, és nem leszel jó üzletember, mert túl
kicsi vagy.” A fiú így válaszolt: „Ha kicsi
vagyok is, tudok olyat tenni, amit a négy
üzletember közül egyik sem képes
megtenni.” „Mi lehet ez?” – kérdezték.
„Nem is tudom, elmondjam-e a választ” –
mondta a kifutófiú. Az üzletemberek
azonban meg akarták tudni és sürgették,
mondja meg nekik, hogy mit tud ő tenni,
amire egyikük sem képes. A kisfiú ezt
mondta: „Én meg tudom állni, hogy ne
káromkodjak.” A négy férfi elpirult e
válaszon, és úgy tűnt, hogy nem akartak
több információt kapni a kisfiútól.

•Egy idős rabszolgalány egyszer egy nagy

fatörzset cipelt, hogy felaprózza, és tüzet
gyújtson. Egy kisfiú, a család egyik tagja,
amint látta, hogy a földön húzott fatörzs
nagyon nehéz, fölemelte a végét, és ezzel
megkönnyebbítette. Aztán így szólt a szolga:
„Ó, Ferenc mester, bárcsak fölemelné annak
a még nagyobb tehernek az egyik végét,
amit nekem kell cipelnem! Rajtam van a bűn
terhe, és minél tovább vonszolom, annál
súlyosabbá válik. Bárcsak Jézus Krisztus
fölemelné az egyik végét!” A kisfiú így
válaszolt: „Édes-anyámtól hallottam tegnap,
hogy Jézus Krisztus minden bűnt hordoz,
ezért nem kell, hogy Jézus Krisztus
vonszolja az egyik végét, mert ő az egészet
magára veszi.” A szegény rabszolga, aki
régóta kereste a lelki nyugalmat, megtalálta
e gyermek szavaiban. Igen, Jézus hordozza
bűneidet. Ha bízol Krisztusban, ez a
bizonyítéka annak, hogy minden bűnöd
ráhelyeződik.

•Egy indiai földműves ÉszaknyugatIndiában
megtanulta
kívülről
János
evangéliumának első fejezetét. Az aratás
után kiment a környező falvakba, és ismét
elmondta, amit megtanult. Ezt gyakorolta
éveken át. Nyolc év alatt mintegy
négyszázan fogadták el a keresztyénséget, és
alámerítkeztek. Meg van írva: „Mert
ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és
nem tér oda vissza, hanem megöntözi a
földet, termővé és gyümölcsözővé teszi;
magot ad a magvetőnek és kenyeret az
éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely
számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem” (Ézs. 55:10–
11.).

•Egyszer megkérdeztek egy tábornokot,
hogy mi a véleménye egy bizonyos tisztről,
mert egy fontos helyet akarnak vele
betölteni. A tábornok kiváló javaslatot tett a
tisztről, akit azonnal előléptettek arra a
bizonyos pozícióra. A tábornok egyik barátja
megmondta neki, hogy az előléptetett tiszt
valamikor nagyon keserűen szólt a
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Mitől lett teista egy
világhírű ateista?

bizonyítékokat. Habermas kérdésére Flew
elmondta,
hogy
Istenre
vonatkozó
kozmológiai, teleológiai, erkölcsi és ontológiai
érvek közül messzemenőleg a teleológiai érv
tudományos
formáját
tartja
a
legmeggyőzőbbnek. Kiemelte az elmúlt 50 év
DNS kutatásának erőteljes érvét a tervezettség
mellett.

2004 végén hallhattuk a hírt, hogy Antony
Flew, filozófus professzor, a XX. század
végének egyik legismertebb ateistája teista lett.
Ez a hír akár pletyka is lehetne, hiszen miért
tenne ilyet egy 81 éves ember, maga mögött
hagyva élete teljes művét, vitáit, harcait a teista
oldallal szemben. De a hír igaz. Mivel biztos
akartam lenni, hogy az elképzeléseit első
kézből kapom meg, ezért elolvastam egy
hosszas Flew-al készített riportot, ahol
elmondja kialakult hitének elemeit [1]. A
riportot Gary R. Habermas filozófia és teológia
professzor készítette, aki a nyolcvanas évektől
kezdve számos nyílt vitában volt Flew
ellenfele. A riportban visszatértek a múlt közös
eseményeihez is, amelyekről Flew őszintén
vallott. Érdeklődésem középpontja az volt,
hogy mi győzte meg ezt a világhírű
szkeptikust?

Flew jelenleg nem hisz a túlvilági életben, de a
halálközeli élmények beszámolóinak érveit
elég erősnek tartja. Továbbá elmondta, hogy
Krisztus feltámadása a legmegalapozottabb
csoda, amiről valaha jelentést tettek. Ezért már
nem tartja rossz következtetésnek, ha valaki
elfogadja Krisztus feltámadását.
Habermas kérdésére, hogy a korábbi nagy
ateisták, mint Bertrand Russel és J.L Mackie,
akikkel Flew személyes ismerősök voltak, mit
szólnának döntéséhez, Flew elmondta, hogy az
imént említett két személy is bizonyára
észrevette volna azt, amit ő, mindenképpen
érdeklődéssel fordultak volna a téma iránt,
Russell-ről különösen azt gondolja, hogy
megérintette volna a bizonyíték. A riport végén
Flew megemlítette, hogy a vallásalapítók
közzül mindenképpen Jézus a legvonzóbb
személyiség.

Flew nem hírtelen változtatott álláspontott,
hanem hónapok gondolkodása, folyamata
vezette el az eredményig. A folyamat
mozgatórugója az a szokrateszi jelmondat volt,
amelyet Flew szerint az egész életében
meghatározónak
tartott:
"Kövesd
a
bizonyítékokat, akárhova is vezetnek!" Ha nem
ezt tette volna, valójában akkor tagadta volna
meg önmagát. Flew hitéről elmondta, hogy az
egy logikusan kikövetkeztetett arisztotelészi
Istenhit és nem valamelyik vallás kijelentésén
alapszik. Vagyis egy hatalommal és értelemmel
rendelkező Isten létét fedezte fel, akiről nem
gondolja, hogy az emberrel kommunikálna.
Ugyanakkor egyértelműen nyitva áll annak,
hogy meggyőződést kapjon arra, hogy a Biblia
vagy más dokumentum egy valódi kijelentés
Istentől. Külön megjegyezte, hogy ha
bebizonyosodik, hogy az 1.Mózes 1.rész
tudományosan helyes, akkor az egy valódi
kijelentés.

Antony Flew, egy 81 éves, a világ
legnagyobb ateistájának tartott személye a
bizonyítékok
erejével
képes
volt
szembefordulni teljes korábbi életművével.
Nyilván már nem kellett bizonyítania semmit,
nyilván már nem kellett félnie attól, hogy
kiközösítik a tudományos világból, így bátran
felvállalta, hogy a bizonyítékok meggyőzték.
Minden ellenzőt el kell ez gondolkodtasson,
hogy kinyissa a szemét és meglássa, amit Flew
meglátott: Bizonyítékok tömege áll egy
teremtő Isten mellett. Ugyanakkor Isten
általános kijelentése, a körülöttünk lévő világ
nem vitte még el Flew-t a Megváltóig. Ez Isten
különleges kijelentésének, a Bibliának a dolga,
amivel Flew-nak is szembe kell néznie. Ahogy
eddig megvizsgálta az általános kijelentés
érveit és ez elvezette Isten létéhez, úgy kell
megvizsgálni a Biblia érveit is, mert ez elvisz
minden embert a Megváltóig.

Mi győzte meg Flew-t? Úgy tűnik, hogy az
Értelmes Tervezés érvei. Úgy gondolja, hogy
az utóbbi évtizedben ez olyan erős lett, hogy
már nem lehet figyelmen kívül hagyni a

(Forrás: www.biola.edu/ Szük Bendegúz)
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Hit, vagy tudás?

Hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy ha komolyan
veszed Istent, Te is megszerezheted a magad
Isten-tapasztalatát?
Próbáld ki!

Nem tudom, hogyan működik például a
televízió,
vagy
hogyan
készítik
az
űrrepülőgépet. A hit dolgaiban sem feltétlenül
fontos mindent megérteni. Sőt, bizonyos
dolgokat hosszasan ki kell próbálni ahhoz,
hogy ráébredjünk azok valódi értékére.
Nem létezik recept szerinti istenkapcsolat.
Istenhez
való
kapcsolatunkat
mindannyiunknak saját magunknak kell
megtalálnunk, kialakítanunk. Helyettem senki
nem hihet, és én sem hihetek mások helyett.
Ennek ellenére: hitemet mások ösztönözhetik,
kiigazíthatják, és kiegészíthetik.
Minden ember megtapasztalhatja, hogy
nem létezik olyan vágy, mely az életünk során
végleg
elcsitulna.
Mindig
marad
hiányérzetünk. Ezen a földön végleges
otthonunk sohasem lesz, mert úton járók
vagyunk. Még a legnagyobb boldogságunkban
is megérezzük, hogy az adott pillanat, mintha
valami olyanra emlékeztetne, ami még nincs a
birtokunkban. Tulajdonképpen ezért is félünk a
hirtelen kapott nagy boldogságtól. És pontosan
ezek a mély boldogságok pillanatai éreztetnek
meg
velünk
valamilyen
mélységes
vágyakozást valami, vagy inkább "Valaki"
iránt. Vágyakozást is, de valamiféle hálát is.
Azt tudjuk, hogy az életünk ajándék, ezért
olykor köszönetet is mondunk, de nem tudjuk
kinek. Vagy helyesebben fogalmazok, ha azt
mondom, hogy nem akarjuk? Nem akarjuk,
hogy Istennek kelljen akármit is megköszönni?
Ugye, olykor érezzük, hogy valaminek még
lennie kell?
Ám Istenben hinni nem azt jelenti, hogy
igaznak tartjuk azt, hogy létezik Isten, hanem
komolyan vesszük Őt, s az önmagáról tett
kinyilatkoztatást a Bibliát. A keresztyén ember
hitigazsága nem csupán a gondolkodás révén
tárul föl, bár az által is. Ám, csak a világos
gondolkodás űzi el a szükségtelen akadályokat
az Isten megismerésének útjából, de tudnunk
kell, hogy amíg nem vagyunk készek
komolyan venni az Ő szavát, soha nem
szerezhetünk tapasztalatokat róla. A hit mindig
csak az én hitem lehet. Mások istentapasztalataiból nem élhetek. A magam
tapasztalatait kell megszereznem Istenről.

Szereted a zenét?
Én is, hiszen Istent énekkel lehet a legszebben
dicsőíteni!
Szereted a vidámságot?
Én is, hiszen Isten boldogságot ad minden
embernek!
Szoktál szomorú lenni?
Én is, hiszen sokszor megbántom Jézust, Aki
hatalmas áldozatot hozott értem!
Nem szeretsz egyedül lenni?
Én sem, hiszen Isten közösségi lénynek
teremtett minket, ezért jó együtt lenni!
Szeretsz beszélgetni?
Én is, hiszen gondjaimat, örömeimet így
tudom másokkal megosztani!
Nem szeretsz beszélgetni?
Én sem, hiszen sokszor a csendességben tud
Isten hozzám szólni, bölcsességet adni!
Szeretsz kirándulni?
Én is, hiszen Isten csodálatos Teremtményeit
így még inkább megismerhetem!
Szeretsz játszani?
Én is, hiszen a játék közben oldódik a
feszültség, közelebb hozza az embereket
egymáshoz!
Szeretsz olvasni?
Én is, hiszen rengeteg információ kerül a
tudatomba, amit fel tudok használni Isten
útján!
Szeretsz ismerkedni?
Ismerd meg Jézust, Nála jobb barátot nem
találsz!
---o--"Istenem, adj derűt, hogy elfogadjam azt, amit
nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy
megváltoztassam azt, amit meg bírok
változtatni, és bölcsességet, hogy fel tudjam
ismerni, a kettő közötti különbséget."
(Marcus Aurelius)
"Mi a szenvedély? Hatalom ez, amely az
ember akaratán erőt vesz, feltétlenül rá van
utalva, és mégis gyűlöli, bálványként imádja és
mégis megveti."(Theodor Bovet)
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Te és az Isten

úgynevezett
társadalmi
rendszer,
amit
mesterségesen fölépítettél magadnak és amivel
most nem vagy megelégedve. Ő a
csillagrendszerekkel és az ibolyák gyökerével
törődik csupán.
Isten művész, aki
megalkotta a világok milliárdjait és pillanatról
pillanatra újakat alkot. Amit Ő alkotott, azért
vállalja a felelősséget. Ott minden az Ő
elgondolása szerint történik, tiszta és művészi
törvények alapján. Ott nincsenek meglepetések
és váratlan fordulatok. Nincs győzelme a
gonosznak, mert nincs gonosz. Ezt a fogalmat
az ember alkotta és emelte földöntúli alapzatra,
hogy
megbocsáthasson
magának,
ha
ostobaságokat cselekszik. A sas nem gonosz,
amikor lecsap a galambra. Fiainak viszi, hogy
élhessenek. Művészi rendező keze igazította
így a szerepeket, hogy ne szaporodhassanak el
a galambok s ne egyék el az egerek elől a
gabonát. Az ember alkotott magának egy külön
világot, a vízcseppen belül. Kiugrott a nagy
együttesből, kivonta magát a művészi rendező
keze alól, ácsolt magának külön színpadot,
pingált magának külön díszleteket s maga
osztja ki magának a szerepeket benne. Hát ne
jajgasson, ha rosszul sikerül az előadás. Ha a
kontár módon ácsolt kulisszák olykor
rászakadnak és rozsdás szögekbe veri a fejét.
Maga tette oda a szögeket.
Ha rosszul
mennek tehát a dolgaid, ne csodálkozz. És
főleg ne igyekezz Istenre hárítani a ballépések
felelősségét. Szabad kezet kértél, s Ő,
amennyire lehetett, szabad kezet adott. A
lerombolt házakért, a drágaságért, a
feketepiacért, a szénhiányért s azért, hogy pénz
nélkül maradtál és vakarod a fejed: Ő igazán
nem tehet. Talán nem is tud ezekről. Nem
kíváncsi, hogy az Ő rendjén kívül, a sok
milliárd vízcsepp közül az egyikben egy
izgága kis moszatocska a maga önteltségéből
mire végezte. Neki a hóvirágokra van gondja,
meg a madarakra. A csillagokra és a fákra.
Meg arra, hogy szüless és meghalj. És hogy a
gyomrod - feltéve, ha mértéktelenségedben el
nem rontottad - megeméssze az ételt, amit adsz
neki. Nem felelős, ha szíved idő előtt megunja
pumpálni a véredet, mert hanyagul és
könnyelműen
elrontottad
felesleges
izgalmakkal, amiket a magad bosszantására
sikerrel kiagyaltál. Egyáltalában: az Istennek
hagyj békét saját világoddal kapcsolatban.
Nem várhatod, hogy Ő menjen oda hozzád, ha

Szép és tökéletes. Ember-művész nem
alkotott még hozzá foghatót, csak másolt. Egy
láthatatlan nagy művész keze dolgozik
körülötted.
Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt?
Mennyi ezer élet nyüzsög benne. Egy egész
világ. Minden vízcsepp egy világ. Minden
világ egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész.
A Te szemedben céltalan, mert nem vagy
művész. Művész csak egy van ezen a világon,
egyetlenegy, aki alkot. Napról-napra, percrőlpercre, mindig újat és mindig ugyanazt.
Nézd a fát! Nézd a hegyet! Nézd meg a folyót
vagy a tengert! És gondold el, hány milliárd
vízcsepp van benne, hány milliárd vízcseppbe
zárt világ! És aztán gondolj a csillagokra!
Azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem
ismerhetsz. Tiszta éjszakákon nézz föl az
égboltra: olyan éppen, mint a vízcsepp a
mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő
valami és köztük a Tied, a Föld, talán a
legkisebb. Gondold csak el, hány milliárd
vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit
ismersz. És akkor gondolj szánalommal
azokra, akik el akarják hitetni Veled, hogy
nincs Isten. Nincs, mert ez, vagy amaz így
történt. Mert romokban fekszik a házad. Mert
meghaltak sokan, akiket szerettél. Mert kevés a
kenyér. Mert sok a nyomorúság. A világban,
mondod, nincsen igazság. És a Te világodat
érted alatta. A Te külön világodat, ezt az
aszfaltos,
vízvezetékes,
órabéres
és
gyárkéményes
világot. A nyakkendős,
nyúlszőrkalapos,
szénhiánnyal
küzdő,
műhelyszagú és paragrafusok közé zsúfolt
világot. És elfelejted, hogy ezt a világot Te
csináltad magadnak. Te és a többi emberek, és
így egyedül ti vagytok felelősek mindazért,
ami benne történik. Istennek semmi köze a
házakhoz és az órabérekhez, az általad feltalált
bombákhoz és drótsövényekhez, semmi köze
ahhoz, hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem és
hogy meg tudsz-e élni abból a fizetésből, amit
a többi emberek adnak Neked az önként
magadra vállalt munkáért. Isten bele sem néz a
számlakönyveidbe, nem törődik a gépeiddel és
talán azt sem tudja, hogy létezik az egyik
vízcsepp
milliomodik
porszemén
egy
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magad voltál az, aki fölényes emberi elmédre
hivatkozva hátat fordítottál Neki. Te kell
fölkeressed Őt, ha vissza akarsz Hozzá térni.
Könnyen megleled, ha igaz és tiszta benned a
szándék. Ha nem sértett hiúságodat és
csalódott önzésedet akarod Neki elpanaszolni,
hanem egyszerűen csak látni akarod Őt s
megnyugodni abban, hogy van.
Ott leled mindég, a műhelyében. A
vízcseppben, amit számodra alkotott. Csak
nyisd
ki
a
szemedet
jól.
Megtalálod a fűszálban, amikor éppen nő. A
virágban, mikor a szirmait bontja. A
pillangóban, ahogy szárnyra kél. Ott dolgozik.
És ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz
meg előtte, levetve minden magadra aggatott
bohóc-cicomát, amit társadalompolitikának,
tudománynak vagy előítéletnek nevezel: akkor
talán reád is néz. Talán még reád is mosolyog.
Mélységes mély, szelíd művész-szemével
végigsimogat és azt mondja:
- Bizony látom, rossz bőrben vagy fiam.
Ideje volt, hogy visszatérj közénk.

Gyülekezeti események
2006.december 03.:
Advent 1. vasárnapja. A 2.Thes. 2:1-12.
igeversek a helyes Krisztusvárásra irányították
figyelmünket. Megtéveszthetnek a hamis
váradalmak? Még távol van, nem kell sietni,
vagy már olyan közel van, hogy nem kell tenni
semmit. Figyeljünk a jelekre. Az esti ige (Lk.
7:17-22.) Bemerítő János börtönbe kerülése
utáni elbizonytalanodását mutatta be: „Te
vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Az
elbizonytalanodás nem baj, csak akkor lesz
probléma, ha utána nem állunk helyre. A
szolgálatokban a fiatalok „bábelőadása” a
szeretet fontosságát hangsúlyozta.
Bárdos László és felesége Erika áthozta
tagságát gyülekezetünkbe.
December 10.:
„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek …” hallottuk az igehirdetésben
(Titusz 2:11-15.). Tagadjuk meg a hitetlenséget
és a világi kívánságokat és cselekedjük a jót.
Délután Almási testvér a dömsödi gyülekezet
125 éves jubileumán szolgált, itthon az igét a
teológus testvér hirdette Zakariás könyve 3.
része alapján, Jósua főpap megtisztulásáról.
Isten lát minden tisztátalanságot életünkben.
Jézushoz menjünk megtisztulásért.

(Wass Albert)

Hit-szemeimmel
kire nézek?

December 16.:
A Városi Vegyeskar tartotta adventi-karácsonyi
hangversenyét imaházunkban.
Dec. 17.: A nap folyamán az igehirdetés
fogadalmaink megtartására (1.Móz. 28:10-22.,
Jákób álma és fogadalma) buzdított, valamint
bátorított, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy
Sátán munkáját lerontsa (1.Jn. 3:8-9.). A
„szépkorúak” karácsonyán, kora délután a
résztvevők
emlékezetes
karácsonyukat
mondták el egymásnak.

Drága Jézus, Terád nézek,
Benned hiszek míg csak élek.
Követlek a Golgotára,
Föltekintek keresztfádra.
Beteg e szív, ugye látod?
Gyógyító erődre vágyok.
Szent vérednek minden cseppje
Újjászül a szent életre.
Egészséges lesz a lelkem,
Ha kegyelmed betölt engem.
Átölelem keresztedet,
Nem élhetek már csak Veled.
Szüntelen Benned hiszek,
Tied leszek, amíg élek.

December 24.:
Meghalt Fekete Béla, gyülekezetünk volt tagja.
Élt 77 évet. Az utóbbi években feleségét és őt
Máté Vincéné testvérnő gondozta.
December 25.:
Karácsony 1. napja. A karácsonyi ige Isten
szeretetéről (Jn. 3:16.) és bátorításáról szólt
(Ne félj! Lk. 2:10-14.). Az ige és a szolgálatok
nyomán dicsőítettük a Földre jött Isten Fiát.

(Zsótér Ferencné)
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December 26.:
Hagyományosan a gyermekek karácsonya
volt, versekkel, énekekkel, csoportjelenetekkel,
zenei szolgálatokkal emlékeztek a megszületett
Úr Jézusra. Az istentisztelet után Lesták
Károlyék, Zolcsák Ottóék és a segítő fiatalok
által készített csomagoknak örültek a
gyermekek.

Fakanál
Sütőtökkrémleves
Hozzávalók (4 személyre): 1 db kb. 2 kg-os
sütőtök; 4 fej vöröshagyma; 2 fej fokhagyma; 4
szál zöldhagyma; 2 zöldségleveskocka; 2
evőkanál olívaolaj; frissen őrölt bors; só
Elkészítés: A sütőtököt meghámozzuk, kb. 2
cm-es darabokra vágjuk. Az olívaolajon a
felaprított
hagymát,
az
összezúzott
fokhagymát, és 2 szál felszeletelt zöldhagymát
2 percig pároljuk, hozzáadjuk a sütőtököt, és
felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a
sütőtököt, majd hozzáadjuk a leveskockákat.
Lassú tűzön, fedő alatt 3 percig főzzük.
Turmixgéppel összetörjük, átpasszírozzuk,
sózzuk, borsozzuk, utána még 2 percig főzzük.
Tálaláskor
felszeletelt
zöldhagymával
díszítjük.

December 29.:
Az ifjúság előszilvesztert szervezett, melynek
országszerte jó visszhangja volt.
December 31.:
A
délelőtti
összejövetel
igehirdetése
megszólított minket 1.Sám. 7:12., és Zsolt.
94:17-19. alapján; mit jelent számunkra Isten
közelsége? Ha az elmúlt évben Isten segítsége
nem lett volna ott életünkben, talán a csend
honában lennénk. Este Lk. 24:28-29. igeversek
nyomán kértük mi is, „Maradj velünk”. A
szolgálatokat az „önök kérték” műsor
mintájára szervezte Varsóciné dr. Sípos Emese.

Aszalt szilvás húsgombócok

2007. január 01.:
Ézs. 43:1-3. igeversekben ismét Isten
bátorírása hangzott: Ne félj! Mert megváltott,
mert velünk van, mert szolgái vagyunk.

Hozzávalók: 30-30 dkg darált sertés- és
marhahús; 1 tojás; 4 evőkanál zsemlemorzsa;
2-2 evőkanál durvára vágott pisztácia és vágott
petrezselyem; 2 késhegynyi őrölt fahéj; 2 fej
vöröshagyma; 1 gerezd fokhagyma; 1
kávéskanál
(kakukkfű,
babérlevél,
petrezselyem,
póréhagyma)
szárított
fűszerkeverék; 8 kimagozott aszalt szilva; 3
evőkanál liszt; fél dl száraz fehérbor; őrölt
bors; só; olaj, a sütéshez
Elkészítés: Nagy tálban összekeverjük a
húsokat a tojással, a zsemlemorzsával, a
pisztáciával, a finomra vágott hagymával, a
zúzott fokhagymával, a petrezselyemmel, a
fűszerkeverékkel, és a kis kockákra vágott
aszalt szilvával. 16 gombócot formázunk a
masszából, lisztbe forgatjuk, és tapadásmentes
edényben, forró olajban megpirítjuk. Felöntjük
fél dl vízzel meg a borral, fakanállal
folyamatosan forgatjuk a gombócokat, és
kislángon folytatjuk a sütést. Tányérra
adagoljuk, meghintjük petrezselyemmel, és
tálaljuk.

Január 07.:
Várjuk az Urat (Zsolt. 40:1-5.,17-18.), vagy
nélküle tervezzük a következő évet? Délután
Huli Sándor testvér arról beszélt a Jel. 1:9-20
igeversek alapján, hogyan láthatjuk meg Istent,
Aki szól hozzánk, és rajtunk keresztül üzen
másoknak is.
Január 14.:
Délelőtt a kolosséi gyülekezetről szóló apostoli
dicséretről hallottunk (Kol. 1:3-8.). Pál apostol
hitükért, szeretetükért dicsérte őket. Mirólunk
mit mondana az apostol? Délután a Jel. 2. és 3.
részében található hét levél tanulmányozását
kezdtük el, amelyek a következő vasárnap
délutánokon folytatódnak. Este az énekkar
tartotta meg szokásos énekkari estjét.
Január 22-26.:
Az ökumenikus imahét alkalmait hétfőtől
péntekig a központi református imateremben
tartották az erzsébeti protestáns gyülekezetek,
esténként más-más igehirdetővel.
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Idézetek

Derűs

"Ha a világot, amely Isten előtt oly csekély, az
emberek oly nagyra tartják, mi akkor a
mennyország,
amelyet
Isten
ajánl?!"
(John Bunyan)

Mázli
A kisdiák lelkendezve rohan haza a bizijével.
- Hű, papa, óriási mázlid van!
- Na, mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket
venned.
Álmatlanság
- Mondja bácsi, maga mit szokott csinálni, ha
este nem tud
elaludni?
- Én? Elszámolok háromig és már alszom is.
- Tényleg? Háromig?
- Háromig, de van úgy, hogy fél négyig is.
Dicsekvés
Két farmer beszélget:
- Az én farmom olyan nagy - dicsekszik az
egyik -, hogy ha reggel
elindulok az autóval, csak este érek a végére.
Mire a másik:
- Hajh, nekem is volt már ilyen rossz kocsim...

"Néha fontos dolgok maradnak ki, a sürgős
dolgok miatt. És minden sürgőssé válik
sokszor éppen az, ami Istentől talán elsodor
minket. Pedig egyáltalán nem fontos."
(Cseri Kálmán)
"Csak kétféle ember van: Az igazak, akik
bűnösnek tartják magukat, és a bűnösök, akik
igaznak
tartják
magukat."
(Blaise Pascal)
"A Szent Szellem mindig arra a tényre helyezi
a hangsúlyt, hogy a Jézus Krisztussal való
személyes kapcsolatunk - más szavakkal, az,
hogy ki Ő nekünk, és kik vagyunk mi neki-,
megelőzi azt, amit Ő érte teszünk."
(Cor Bruins)

Gyorsvonat
- Ha a gyorsvonat három óra alatt, a
személyvonat, pedig öt óra alatt ér
Debrecenbe, mennyi idő alatt ér oda a
taxisofőr?
- ???
- Pedig egyszerű. Attól függ, hogy
gyorsvonattal megy, vagy személlyel.
Legöregebb állat
- Melyik a legöregebb állat a világon?
- ???
- A pingvin, mert az még fekete-fehér.

"A Biblia visszatart a bűntől, a bűn visszatart a
Bibliától."
(Anonymus)
"Nem építhetünk egyidejűleg két országot.
Vagy a saját kis világunkon dolgozunk és
önmegvalósításra törekszünk - amit majd a
rozsda fog megemészteni, vagy pedig Isten
országát építjük, ami örökre megmarad."
(Bruno Schwengeller)
Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Vasárnap:

19,00
18,30
19,30
18,00
9,00
9,00
10,00
17,00
18,30

A falu papja saját kezűleg javítgatja a templom
padjait. Egy kisfiú leül vele szemben, és
szótlanul figyeli.
- Fiam, szeretnél velem beszélni? - kérdi a pap.
- Nem, csak várok.
- Mire vársz?
- Szeretném megtudni, mit mond egy pap,
amikor a kalapáccsal az ujjára csap...

Ifjúsági óra
Bibliaóra
Énekóra
Ifjúsági óra
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
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