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Túrmezei Erzsébet

Újévi fohász
Sötét vonat
siet velem
Tájak tűnnek
el hirtelen.
Szemem hosszan
visszatekint:
Így suhant el
egy év megint!
Kezdődjék most
a számvetés:
Elég! Elég!
Kevés! Kevés!
Örvendezve
énekelem,
hogy elég volt
a kegyelem.
A tovatűnt
év harcain,
munkáján és
kudarcain,
élesztve a
gyenge hitet,
hordozott és
átsegített.

De tart tovább
a számvetés.
Gyötörni kezd:
Kevés! Kevés!
A szó, a tett,
a rím, a dal,
az imádság,
a diadal,
a szeretet
és az erő,
mások terhét
felemelő…
az Úr elé
csendesedés…
Kevés! Kevés!
Kevés! Kevés!
Leroskadok,
Uram, eléd.
Ó, földje el
a nagy „elég”
dúsan azt a
sok keveset!
Sebeimre írt keresek.
Tűnnek, évek…
erdők, hegyek…
de mindig új
felé megyek,
s kegyelmednek
nincs vége még.
Elég! Elég!
Elég! Elég!

2003. január

Holman Mátyás 1920. május 4-én született
Kecskeméten, Katolikus, iparos családból szár
mazott. Iskoláit Kecskeméten végezte, itt tanult
üveges és képkeretező szakmát is.
Budapesten, 1942-ben kötött házasságot az Or
goványról származó Piros Rózával. Három fiú
gyermekük született: Mátyás, György és Tamás.
A II. világháború alatt katona volt. A németor
szági fogság után hazatérve Orgoványon kezdett
gazdálkodni.
Felesége családja által ismerte meg a baptista
közösséget. 1948 szeptemberében elfogadva Jé
zus Krisztus megváltó kegyelmét, Lőrincz Imre
lelkipásztor merítette alá Kecskeméten. Megté
rése után hamarosan bekapcsolódott a körzeti
munkába.
A Holman család többször kényszerült költöz
ködni a családfő munkahelyének változása kö
vetkeztében, mert hite miatt több munkahelyről
mennie kellett. Volt boltvezető, hírlapterjesztő,
szövetkezet igazgató, hírlap számadás-felülvizs
gáló, építkezésen segédmunkás, szállításvezető.
Végül 1956-ban anyósáéknál, Budafokon tele
pedtek le.
Felesége betegsége miatt a „hegyen épült” buda
foki imaházat a kedvezőtlen közlekedési lehető
ség miatt nem tudták látogatni, ezért másik gyü
lekezetet kerestek. Így esett a választásuk a pest
erzsébeti közösségre. 1958. januártól közel 18
éven át a család minden vasárnap az egész napot
a gyülekezetben töltötte, hogy ne kelljen sokat
utazni.
Holman testvér itt megtalálta helyét, sokirányú
lelki és szakmai adottságát kamatoztatni tudta.
1959-ben átvette Balogh Jenő testvértől a vasár
napi iskola vezetését, amelyet közel két évtize
den keresztül nagy hozzáértéssel végzett. Emel
lett 1964-től a gyülekezet pénztárkönyvének ve
zetője, majd 1975-től 1990-ig pénztárosa is volt.
Munkája megbecsüléseként 1961. januártól elöl
járó, 1970. novembertől diakónus és 1976. má
justól presbiter.
Felesége 1976 áprilisában meghalt. Második há
zasságát özvegy Válik Ferencné, Bartha Margit
testvérnővel kötötte. Nyugdíjas korában több
éven át a Baptista Könyvesboltot vezette,
amelyben házastársa is aktívan részt vett. Fele

ségétől 1994. januárban meg kellett válnia, a ha
lál elválasztotta őket. Életének utolsó éveit Se
res Jolán testvérnővel, harmadik feleségével töl
tötte, aki betegségében is hűséges segítőtársa
volt.
Holman Mátyás testvért 2002. december 10-én,
hosszú betegség után hívta az örök hazába Meg
váltó Ura.
Kalkuttai Teréz anya

Himnusz az élethez
Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan
az Élet szépség – csodáld meg
az Élet boldogság – ízleld
az Élet álom – tedd valósággá
az Élet kihívás – fogadd el
az Élet kötelesség – teljesítsd
az Élet játék – játszd
az Élet érték – vigyázz rá
az Élet vagyon – használd fel
az Élet szeretet – add át magad
az Élet titok – fejtsd meg
az Élet ígéret – teljesítsd
az Élet szomorúság – győzd le
az Élet dal – énekeld
az Élet küzdelem – harcold meg
az Élet kaland – vállald
az Élet jutalom – érdemeld ki
az Élet élet – éljed!
Csak úgy befolyásolhatod igazán a rólad ki
alakult képet, ha mindenkor becsületes ma
radsz. (Tom Hanks)
A barátság tartóssága javarészt a különbsé
gek elfogadásán múlik, nem pedig a hasonló
ságok élvezetén. (James L. Fredericks)
Nincs felemelőbb érzés annál, mint egy ön
magunkon túlmutató ügyért harcolni – olyas
miért, aminek a részesei vagyunk ugyan, de
korántsem csak a mi létünk körül forog.
(John McCain szenátor)
Ha a Teremtő érdemesnek látta, hogy nyakat
adjon nekünk, bizonyára az volt vele a célja,
hogy emelt fejjel élhessünk.
(Arthur Koestler)

Szabadító Isten
A szabadulás napjaiban Izreáel fiai védtelenül,
fegyvertelenül álltak szemben ellenségeikkel.
Nekik semmi lehetőségük nem volt arra, hogy
az egyiptomiaknak bármilyen kárt okozzanak.
Az egyiptomiaknak minden lehetőségük meg
volt arra, hogy Izráelnek ártsanak. Az egyipto
miaknak hatalmuk volt. Évezredek óta kiépített,
központi kézben tartott államuk jól működő hi
vatalnokrendszerrel, ütőképes hadsereggel, jól
működő hírszerzéssel, plusz figyelemre méltó
gazdasági erővel. Mi kellett volna még az Izráelt
elnyomó nép zavartalan boldogságához? Mind
ezzel szemben Izráelnek volt egy évszázadok
óta hallgatásba burkolódzó Istene. Semmi több.
Amikor Mózest megbízta Isten a szabadítás vég
rehajtásával, Mózes tisztában volt vele, hogy le
hetetlenségre vállalkozik. Isten egyetlen nagy
ígéretet tett Mózesnek: azt, hogy vele lesz. Ami
kor Mózes visszatért Egyiptomba és összehívta
Izráel véneit, hogy közölje velük Isten döntését,
ez a bejelentés saját népénél sem talált vissz
hangra. A fáraónál tett első látogatása még in
kább kudarcot vallott. De Mózes egy olyan em
berként áll előttünk, aki nemrég közvetlenül állt
párbeszédben az Istennel, és aki ezt az Istent et
től kezdve nagyon komolyan vette. Nem saját
képzeletének vagy vallási hevületének a hatása
alatt cselekedett, hanem egy olyan kemény való
ság kényszerítette arra, hogy vállalja feladatát,
amelyet ő sohasem talált volna ki és nem is ke
resett. Az egyiptomi rabszolgasors és az abból
való szabadulás egy olyan történet, amelyet
egyetlen nép sem alkotott volna magának, hogy
hősi történelmét megénekelje. Mózessel új hely
zet állt elő Izráelben, ami eddig az ősatyák óta
nem volt: vezetőt adott Isten az ő népének. Mó
zes ettől kezdve ott állt Isten és a nép között,
néha egyedül, néha tehetetlenül, néha a legdur
vább támadásoknak kitéve népe részéről, olykor
úgy érezte, hogy az Isten is elhagyta. De egy do
log bizonyossá vált, elkezdődött valami, ami ed
dig váratott magára, a szabadulás órája, jobban
mondva Isten szabadításának csodákkal teli tör
ténete.
Micsoda derültség és lenézés vehette körül azt a
kis csapatot, amelyik újra és újra megjelent a fá
raónál, hogy bocsássa el a rabszolgává vált Izrá
elt a pusztába imádkozni. Maga az csoda, hogy
Mózes, aki ellen korábban körözést adta ki, le

tartóztatási parancs nélkül hagyhatta el a palotát.
Úgy tűnik, mindenki tisztában volt e vállalkozás
képtelenségével. Egészen addig a pontig, amíg
beindultak az események. Mózes által az Isten
egész sor fájdalmat okozó csodát vitt véghez
Egyiptomban. isten népének ellenségeit sújtó
ítéletes csodákra a későbbiek során is került sor,
de korántsem ilyen mértékben, mint itt a szaba
dítás történetének idején. A beszámolók a fáraót
és népét sújtó minden elképzelhető bajról hírt
adnak. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy
védelmünkbe vegyük Isten igazságosságának
kérdését az Egyiptomból való szabadítás kap
csán.
Azt azonban az egész Biblia világosan el
mondja, hogy Isten a teremtés óta az emberi
méltóság részeként adta a döntés szabadságát.
Ez alól az egyiptomi királyok sem képeztek ki
vételt. Az Isten ítéletes tetteinek láttán meg
adatott a lehetőség arra, hogy a fáraó másként
döntsön. Engedjen a vele perben álló Istennek.
Isten viszont nyitva hagyta az ellene való állás
foglalás lehetőségét is. Az ember Isten tetteit
félreértheti, vagy félreértelmezheti. Esetleg
megkeményítheti magát Istennel szemben. Kö
vetkezetesen és konokul nemet mondhat. Ezt
tette a fáraó is. Ez volt Egyiptom tragédiája,
ugyanakkor Izráelnek a rabszolgaságból való
szabadulása. Izráel látta ezt a küzdelmet. Majd
hogynem kívülállóként, de nem érdektelenül. Az
atyáknak adott ígéretek szerint cselekedett az Is
ten. Kihozta az ő népét Egyiptomból. Meg
váltotta az ő népét Egyiptomból. Megváltotta
őket. Magáévá fogadta őket. Izráel ettől kezdve
lett Isten népévé. Izráel számára a szabadítás
csodája, a csapások által megítélt Egyiptom, a
szabadító Isten egyedüli hadakozása, a szabadító
Isten népét számon tartó és népéért aláhajló ir
galmassága ettől kezdve feledhetetlenül ös
szetartozott az emlékezetükben. Ez Izráel hité
nek közepe bő három és fél évezred óta. Az
Egyiptomból való szabadulás a zsidók számára
ugyanaz, mint keresztyén hitünk számára a Gol
gota.
Az Örökkévaló Isten megismerése felé az első
lépés: szabadításának átélése. Minden további
csak azután jön, és azután van értelme. Egyip
tom a keresztyének számára. Szimbólummá lett.
A világ számára eljön a gonosz tettekért járó
büntetés ideje. Akit Isten megszabadított, annak
nemcsak a bűn, hanem a büntetés alól is meg
adta a felmentést.
Hegyi András (BH. 1998. 11. 22.)

Rólunk írták
Angliából kaptak segélycsomagot a pesterzsé
beti szegény gyerekek

Önkéntesek segítik a
rászorultakat
Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a
kalácsom? – éneklik ilyentájt az ünnepet várók.
Van azonban olyan gyerek is, akinek nemhogy
kalácsra nem jut, de az élete is veszélyben fo
rog. A XX. kerületben lévő Baptista Gyülekezet
arra ösztönzi híveit, hogy segítsenek a rászorul
taknak. A pesterzsébeti szegény gyerekek Ang
liából kaptak segélycsomagokat.
Dr. Almási Mihály lelkipásztor óriási tapaszta
lattal és céltudatossággal próbál híveivel misszi
onárius tevékenységet végezni. Nemcsak a helyi
szegényeknek enyhíti a nyomorát, hanem az éle
tükért küzdő kambodzsai gyerekeknek is jelké
pes örökbefogadó szülőket keres, és talál.
Gyermekversek, énekek, zenei feldolgozások
hangzanak el karácsonykor, Jézus Földre szüle
tésének ünnepén a pesterzsébeti baptista temp
lomban – tájékoztatta lapunkat Dr. Almási Mi
hály lelkipásztor, aki az Egyházak Világtanácsa
Főtanácsának tagja, tanszékvezető teológiai ta
nár, a Napsugár Gyermekmentő Alapítvány ala
pító elnöke, a Baptista Szeretetszolgálat munka
társa. – Karácsony környékén az egyházaknak
kiemelt karitatív szolgálatai jutnak el a rászoru
lókhoz, így meglátogatnak gyermekotthonokat,
börtönöket, kórházakat, idősek otthonait, stb.
Nincsen szomorúbb dolog annál, amikor valaki
egyedül tölti az ünnepet. A vigasztalásra szoru
lók ilyenkor még elesettebbeknek érzik magu
kat, mint egyébként. Nekik ilyenkor még foko
zottabban kell lelki támaszt nyújtani. Kántálás
nak is nevezhetjük azt a szolgálatot, amikor fia
talok keresnek meg idős embereket, hogy a fi
gyelmesség jeleivel, karácsonyi énekeket éne
kelve, verseket szavalva, szebbé tegyék részükre
az ünnepet.
- A gyülekezetbe érkező rászoruló gyerekek
olyan csomagot kapnak, ami anyagi szükségle
teikben segíti őket. Található benne az édesség
és játék mellett ruha, de előfordul konkrét pénz
segély is. Idén egy négygyermekes családot sze
retnénk kiemelten segíteni. Nagy nehezen jutot

tak el odáig, hogy bérelni tudtak egy lakást, de a
fenntartási költségeit már nehezen tudják össze
hozni. Szorgalmas férfi a családapa, azonban a
keresete csak a rezsire és az alapvető élelmiszer
re elég. Részükre az elmúlt hetekben bútorokat
vittünk, karácsonyra pedig élelmiszer adományt
gyűjtünk nekik.
A gyülekezet holdudvarában több alapítvány
segít a rászorulókon. Ilyen például a Baptista
Szeretetszolgálat, amely világviszonylatban is
fontos feladatot lát el. A gazdagabb nyugati or
szágokból indít adományokat a nagyon szegény
területekre. Ma is működik olyan árvaház, amit
a magyar és kambodzsai kormány közösen ho
zott létre. Magyarországi szülők jelképes örök
befogadással egy-egy árvagyereket vállalhatnak,
ami részükre havonta háromezer forint kiadást
jelent. Ez az összeg már elég az árva gyerek
életben maradásához. Megdöbbentőek azok a
képsorok, amelyeket a szeretetszolgálat munka
társai hoztak Kambodzsából. Mintegy 180 gye
rek él ebben az árvaházban olyan leso
ványodottan és szegénységben, ami szinte már
nem emberhez méltó. Van, aki annyira megbe
tegszik, hogy nem éli túl.
Főleg Afrikában, Ázsiában, de Romániában
és a Balkán más helyein is működik lepratelep.
A leprásoknak kézzel kötött vagy horgolt pólyá
kat készítenek azok, akik megszánják őket. Saj
nos a gyárilag előállított különféle kötszerek
nem alkalmazhatók sebeikre. Ma már alig lehet
találni olyanokat, akik saját kezükkel hajlandók
pólyákat készíteni. Az elkészült pólyákat a lepra
misszió juttatja el azokra a helyekre, ahol a leg
nagyobb szükség van rájuk. Mióta a lepra gyó
gyítható, érthetetlen, hogy miért halnak meg
még most is emberek ebben a szörnyű betegség
ben. Azokon a szegény afrikai, illetve közel-ke
leti vidékeken, ahol a szikrázó napsütés és a fe
hér mészkő együtt komoly látászavarokat okoz,
szemüveg adományokkal sietnek a bajbajutottak
segítségére. Időnként előfordul, hogy egy-egy
családból több használt szemüveget ajánlanak
fel jótékony célra. Kinti optikusok szétszedik,
majd az üvegeket dioptria szerint csoportosítják,
és használhatóvá teszik a rászorulóknak. Még
manapság is van olyan, aki arra vágyakozik,
hogy legyen egy szemüvege. Ebből is érzékel
hető, hogy a Földön élő emberek egy része sok
kal szegényebb, mint ahogyan mi élünk Európá
ban. A világ lakosságának kétharmada folyama
tosan rászorul valamilyen konkrét segítségre,
hogy az élete elviselhetővé váljon. A baptista

gyülekezetek a vetőmagtól a kútfúró berendezé
sekig minden hasznos dolgot továbbküldenek a
szegény országokba, ahol nagy szükség van rá
juk.
Pesterzsébeten „Gyermekek a gyermekekért”
néven Angliából jövő 200 csomagot osztottak ki
személyenként 20-30 dollár értékben a kerület
szegény diákjai között. Ezekben a játékokon kí
vül olyan árucikkek voltak, amelyek a családi
kiadásokat enyhítik. A Napsugár Gyermek-men
tő Alapítvány elhagyott, kórházban maradt gye
rekeket patronál. Eddig 300 gyereknek sikerült
segítséget nyújtaniuk az életben maradáshoz.
Udvari Gábor
Erzsébeti Magazin 2002. december

Lelki matematika
Vannak lelki, gyülekezeti folyamatok, amelyek
rendkívül egyszerű módon kifejezhetők mate
matikai képletekkel. Íme néhány:
(Új felismerés plusz a tradíció élő része) szo
rozva a tettek számával, osztva a gyülekezetben
élőkkel, egyenlő: virágzó gyülekezet.
Hozzá nem értés plusz határozottság, egyenlő:
elrontott jövő.
Hozzá nem értés plusz fanatizmus, egyenlő: az a
meggyőződés, hogy a körülményekben van a hi
ba.
Érdekesnek ígérkező újdonság plusz becsvágy,
egyenlő: nyomon követhető eltévelyedés.
Lelki mozgásszegénység plusz kritikus környe
zet, egyenlő: állóvíz.
Jó szívvel vállalt szolgálat szorozva bátorító szó,
egyenlő: újra megtalált munkakedv.
1 fő plusz 1 fő plusz egy fő…, egyenlő: sokaság.
1 keresztyén plusz 1 keresztyén plusz 0 keresz
tyén…, egyenlő: gyülekezet.
1 keresztyén plusz 1 keresztyén plusz 1 kemény
szívű, egyenlő: megrontott gyülekezet.
A Biblia helyes ismerete mínusz odaadó élet,
egyenlő: bemerevedés.
Hitből való imádság mínusz rendezetlenségek,
egyenlő: szent élet és annak ereje.
(Istennek ereje plusz megnyílt szív) osztva a ta
gok számával, egyenlő: jelen levő Isten országa.
H.A. (BH. 89. 04. 23.)

Elgondolkoztató

A hit himnusza
Zsidók 11:1–7.

Ha az egész föld lakosságát egy 100 fős kis fa
luvá kicsinyítenénk úgy, hogy közben megtart
juk a jelenlegi szociológiai arányokat, akkor ez
a 100 lelket számláló falu így nézne ki:













57 ázsiai,21 európai, 14 amerikai, 8 afrikai.
52 nő, 48 férfi.
70 színesbőrű, 30 fehérbőrű.
70 nem keresztyén, 30 keresztyén.
89 heteroszexuális, 11 homoszexuális.
6 ember kezében lenne a világ vagyonának
59 %-a,és mind a hatan az Egyesült Álla
mokban élnének.
80 hajléktalan, 70 analfabéta.
50 ember szenvedne alultápláltságban.
1 éppen haldokolna, 1 pedig éppen most
születne.
1 embernek lenne számítógépe.
1-nek (igen csak egy valakinek) diplomája.

Ha ma reggel úgy ébredtél fel, hogy inkább
egészségesnek mondhatod magad, mint beteg
nek, akkor sokkal de sokkal szerencsésebb vagy,
mint azok a milliók, akik nem fogják megérni a
következő hetet.
Ha még nem kerültél háborús veszélybe, egy
börtöncella magányába, kínzások agóniájába,
vagy az éhínség gyötrelmeibe, akkor újabb 500
millió embernél mondhatod magadat szerencsé
sebbnek.
Ha elmehetsz úgy a templomba, imaházba,
hogy közben nem kell tartanod fenyegetéstől, le
tartóztatástól, kínzásoktól, vagy meggyilko
lástól, akkor még három milliárd embernél vagy
szerencsésebb.
Ha van a hűtőszekrényedben étel, van ruhád,
amit felvegyél, van tető a fejed fölött, akkor
gazdagabb vagy, mint a föld lakóinak 75 %-a.
Ha van pénzed a bankban vagy a pénztárcád
ban, esetleg néhány apró a perselyedben, akkor
ahhoz a 8 %-hoz tartozol, akik jól ének.
Ha a szüleid még élnek, és még együtt vannak,
akkor valóban ritka és kivételes helyzetben
vagy, még az Egyesült Államokhoz és Kanadá
hoz viszonyítva is.
Ha el tudtad olvasni ezt az üzenetet, akkor te
kintsd magad kétszeresen is áldottnak, mert egy
részt valaki gondolt rád, másrészt nem tartozol
azon két milliárd ember közé, akik nem tudnak
olvasni…

Olyan hitről van itt szó, amelynek tárgya Isten
és az Ő világa. Az a hit ez, amely természeténél
fogva keresi Istent, és összeköti magát vele.
Az Istenben való hit azt jelenti, hogy összeköt
tetésben vagyunk Istennel érzelmi, értelmi és
akarati világunk egységében. A hit nem csupán
az értelem igent bólintó beleegyezése, hanem
gondolataink, érzéseink és cselekvéseink összes
sége. A hit az örök forrásból, magából Istenből
kiáradó maradandó hatás, mely megragadja Is
ten igazságát, lelkünket Isten jelenlétébe emeli,
és kapcsolatban tart vele.
A hit hisz Istennek, amikor beszél vele, azaz
szaván fogja az Urat. A hit lát meg legtöbbet az
Istenből. Hit által értjük meg a teremtést, és ez
azt jelenti, hogy amikor a teremtéssel kapcsolat
ban az értelem elmondta minden érvét, még nem
teljes az ismeretünk. Azért nem teljes, mert Isten
világa túlhaladja értelmünk körét. Az ész tehát –
képletesen szólva – kénytelen a hitre bízni ma
gát, mert csak a hit képes túlszárnyalni az érte
lem korlátait.
„Már sokszor átkutattam látcsövemmel az ég
boltozatot, de sehol sem láttam Istennek még a
nyomát sem” – mondta egy hitetlen tudós. Egy
hívő lélek így válaszolt: „Én sem láttam még az
ön eszét, tehát kétségbe vonjam?”
A hit és az értelem azonban sohasem félnek
egymástól, mert a hit és a tudomány, vagyis az
értelem édestestvérek. Az egyik keresi Istent, a
másik – a hit – az utat mutatja hozzá. Így látjuk
most idézett igénkben elődeink hősiességének
titkát, a hitet.
A hit értéke megmutatkozott Ábel becsesebb
áldozatában. Kain áldozata nem volt kedves Is
ten előtt, mert vér nélküli áldozatot mutatott be.
Egyszerűen azért, mert nem volt hite. Ha hite
lett volna, kellő időben megtanulta volna az iste
ni alapelvet, hogy „vérontás nélkül nincsen bűn
bocsánat” (3.Móz. 17:1.). Kain elárulta tudat
lanságát, nem tudta, hogy feláldozott élet szük
séges, különben nem lehet Istenhez közeledni!
Ma is csak Jézus áldozata árán közeledhetünk
Istenhez.
Ábel azonban hite által behatolt az igazság tit
kaiba: Istenhez csak úgy lehet közeledni, hogy
helyettes áldozat halálát állítja önmaga és Isten

közé, hogy az isteni természet igényeinek és kö
vetelményeinek csak a hiba nélküli áldozat vére
felelhet meg, amely aztán Isten követelményeit
és a mély szükséget elégíti ki. Ez röviden meg
fogalmazva a kereszt tana.
A hit értéke megmutatkozott Énók életének
dicsőséges végében is.
A hit áldása volt az, hogy Énók az Úrral tu
dott járni. Az Istennel járás sikerének ma is a hit
a titka. A hit értéke a mi életünk végén is dicső
módon megmutatkozik. Amikor majd mint hű
sáfárok el tudunk számolni a ránk bízottakkal,
akkor majd többre bízatunk. Akkor majd beme
gyünk a kapukon a városba. „Fordítsuk hát te
kintetünket e szép ország felé; Állítsuk gyakran
édenünk lelki szemünk elé! Miénk lesz mind
örökre ott, amiben hittünk itt lenn, nem érzünk
többé bánatot a vesztett kincseken (A hit hangjai
549, 4. v.).
A hit áldása nyilvánvaló Noé megmentésében.
Noé megmenekülésének alapja is a hit volt. El
hitte, elfogadta a jó Isten intelmét. Hit képe
sítette és késztette Noét az Úr előtti kedves cse
lekvésre, azaz a bárka elkészítésére.
Hinni abban, hogy Isten jár mögöttünk, ve
lünk és előttünk, ez volt a legfőbb hajtóereje az
emberiség minden igazán nagy cselekedetének.
Ahol megszűnik a hit, ott elveszett az élet leg
nagyszerűbb indítéka. Nagy fájdalmak óráiban
semmi sem tudta az embereket olyan biztosan
megmenteni a kétségbeeséstől, mint az Istenben
való élő hit.
Csak az képes bátran szembenézni a „sors
szövőszékével”, és csendes szívvel elfogadni,
hogy a sötét szálak is szükségesek a szövet min
tázatához, nemcsak a világos és ragyogó színek,
aki hisz.
Kolumbusz legszebb jellemzését egyik barátja
adja meg, amikor így szól: „Ismeretlen világnak
ösztöne lángolt fel benne” Mi is érezzük, hogy
van valami bennünk, aminek nem szabad meg
halnia. Egy mennyei világ iránti vágy lángol
bennünk. De minden reménység, lelkesedés és
erő, amit a halhatatlanság nyújt, odavan, ha az
Istenben horgonyzó hit elenyészik.
„Hinni taníts, Uram!” (A hit hangjai, 158.)
Lázi Sándor
A hit lényege nem a mindenség titkának is
merete, hanem az a meggyőződés, hogy léte
zik ilyen titok, és hogy az nagyobb nálunk.
(David Wolpe Rabbi)

Élet, erő, egészség a
Biblia fényében
Isten az égi kenyeret, a mannát adta az Egyip
tomból kimenekedő izraelitáknak (2.Móz.
16:14-15., 31.).
A kovásztalan kenyér fogyasztásának is van
élettani alapja, azonban jelképes tanítása ennél
is nagyobb. A pászka-vacsorával vette kezdetét a
kovásztalan kenyerek hét napos ünnepe, amely
időszak alatt semmiféle kovász tartalmú ételt
nem fogyaszthattak a zsidó családok. Erre emlé
keztet a ma is kapható pászka és macesz.
Aki hálás az önfeláldozó isteni megváltásért, an
nak bűntelen, „kovász-nélküli” életre kell töre
kednie. A kovász nem csak a jóra, pl. az evangé
lium hirdetésére van hatással, hanem a rosszra, a
bűnre is (ld. 1.Kor. 5:5-7.).
A Bibliából lett fogalommá a „mindennapi ke
nyér”, amelyért Jézus imádkozni tanított (Mt.
6:11.). A „kenyér” a testi-lelki élet szimbóluma
ként is szerepel a Szentírásban (Mt. 4:4.). Meg
van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, ha
nem minden igével, amely Istennek szájából
származik.”
Nem lehet véletlen Jézus csodatétele az öt árpa
kenyérrel, amellyel kb. 15-20 ezer embert ven
dégelt meg.
Ha ma is egyszerű szokásokhoz tartanánk ma
gunkat, összhangban lehetnénk a természet tör
vényeivel, mint Ádám és Éva egykor a paradi
csomban.
A Megváltó nem ígérte követőinek a világ fény
űzését, de szükségletüket mindig betölti. Meg
ígérte viszont szüntelenül vigasztaló jelenlétét,
ami a földi javaknál sokkal többet ér. „Aki igaz
ságosan él, és őszintén beszél, …, kenyerét
megkapja, vize állandóan van.” (És. 33:15-16.).
Isten gondoskodik az Övéiről, akik az igazságot
és a szeretetet elfogadják.
A búzán kívül más gabonaféléket is felhasznál
hatunk ételek készítésére. Az elkészítésnek kü
lönböző módjairól, változatossá tételéről több
forrásból is tájékozódhatunk.
(folyt.köv.)
Aki egyedül unatkozik, a társaságban untat.
(Egry József)

Derűs percek

Gyülekezeti események

Fakanál

December 8.
Advent 2. vasárnapja. A délelőtti istentisztelet
után gyülekezeti tanácskozást tartottunk.
December 9.
Tikos Józseféknek kisfiúk született. A neve
Emánuel.
December 10.
Meghalt Holman Mátyás presbiter testvér életé
nek 83. évében. Gyülekezetünknek 45 évig volt
lelkes munkása és lelkiismeretes, hűséges tagja.
December 14.
Két karácsonyi hangversenynek adott helyet
imaházunk. A Lázár Vilmos Általános Iskola ta
nulói, majd a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar
énekelt.

Juhsajtos szalonnatekercsek
Hozzávalók 4 személyre, nagyjából 20 darab
hoz: 20-25 dkg juhsajt, 20 dkg húsos szalonna
(bacon), 2 evőkanál tisztított tökmag vagy nap
raforgómag, 3-4 vékony húsú zöldpaprika, 2-3
evőkanál napraforgóolaj.

Adandó alkalom

A szalonnát vékony szeletekre vágjuk, ugyan
ilyen széles szeleteket vágunk a kimagozott pap
rikából is. A juhsajtot kis hasábokra szeljük. A
szalonnaszeleteket lefektetjük, meghintjük tök
maggal vagy napraforgómaggal, rátesszük a
paprikaszeleteket, egyik végére helyezzük a juh
sajtot és felgöngyöljük. Fogpiszkálóval minden
tekercset összetűzünk, és kiolajozott serpe
nyőben addig sütjük, míg a szalonna ropogós
lesz. Körítéssel kiegészíthetjük vacsoraételnek
is, de leginkább, vendégfogadó ételnek való.

-

Ifj. Fekete Béla elköltözött az örökkévalóságba,
megtéréséről halála előtt már bizonyságot tett.
December 15.
Délelőtt Almási testvér az ember mulandóságá
val kapcsolatosan hirdetett igét.
Megszületett Szabó Zoltán és Deme Zsuzsa kis
lánya, Tamara Eszter.
December 18.
A zeneakadémia ének szakos hallgatóinak egy
csoportja és tanáruk adott hangversenyt gyüle
kezetünkben.
December 20.
A József Attila Általános Iskola tartotta nálunk
karácsonyi hangversenyét.
December 22.
Advent 4. vasárnapja. Délután 15 órától a nyug
díjasok, egyedülállók karácsonyát tartottuk meg
fehér asztal mellett.
December 25.
Délelőtt és délután áldásokban bővelkedő ün
nepnapunk volt.
December 26.
A 10 órakor kezdődő gyermek-karácsonyon sok
kedves szolgálatot láthattunk, hallhattunk gyer
mekeinktől.
December 28.
Piros Ervin és Gyárfás Judit ökumenikus me
nyegzője volt Pannonhalmán, ahol Dr. Almási
Mihály testvér hirdette az igét.
December 31
Az esti istentisztelet után többen együtt marad
tak, és éjfélkor imaórával köszöntötték az új
esztendőt.
~s~ó

Rokfortos tojás
Hozzávalók (4 személyre): 4 tojás, 5 dkg már
ványsajt, 5 dkg túró, 1 pohár joghurt, 4 szelet
kenyér, néhány szál metélőhagyma, 1 kiskanál
olaj, só, bors.
Tegye tálba a sajtot és a túrót, villával nyom
kodja szét, kavarja krémesre. Adja hozzá a jog
hurtot, és azzal is kavarja össze alaposan.
A kenyérszeletekből nagy pogácsaszaggatóval
szúrjon ki 4 db kör alakú darabot, és 150 fokos
sütőben pirítsa 10 percig. A tojásokból kis ser
penyőben, kevés olajon, külön-külön süsse meg
a tükörtojásokat. Falapát segítségével csúsztassa
őket a pirított kenyérszeltekre. Töltse habnyo
mózsákba a sajtkrémet, és a legnagyobb formá
val nyomja ki a tojásfehérjékre úgy, hogy a to
jássárgája körül szép koszorút formázzon. Ez
után egy pillanatra tegye sütőbe, majd kivétel
után szórja meg a vágott metélőhagymával. Sóz
za, borsozza, és frissen tálalja.
SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja

Felelős szerkesztő:
dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban
Interneten: http://ps.hu/szeretet-szolgalat

Nagy honvéd, egy asztalt kell átvinni a másik
szobába.
Jelentem, egyedül nem bírom.

-

Hát akkor kérjen segítséget! Szóljon annak,
akire haragszik! Itt a jó alkalom.
Tudja mit, őrvezető úr, fogja csak meg a
másik végét!

Lövészet
Lövészet után Szűcs honvéd csengő füllel tér
vissza a többiekhez. Barátja kiabálva kérdi tőle:
Mondd, cseng a füled?
Hát már te is hallod?
Két asztronauta, útban a Mars felé, elrepül a
Hold mellett. Egyik a Holdra mutatva megkér
dezi társától:
Most ez a Hold vagy a Vénusz?
Honnan tudjam, most repülök először ezen
a vonalon!
Egy frissen előléptetett ezredes dölyfösen ült az
íróasztalánál, amikor bekopogott a közlegény.
Az ezredes, akinek fejébe szállt a dicsőség, han
gosan azt mondta: „szabad”, majd gyorsan fel
kapta a telefonkagylót, és beszélni kezdett. –
----- Igen, tábornok úr, délután felkeresem az
üzenetével a dandárparancsnok urat. És még
egyszer köszönöm a jókívánságait. – Úgy érez
te, hogy teljesen elkápráztatta a fiatal közkato
nát. Odafordult hozzá: - Mit akar, fiam?
Semmi különöset, ezredes úr – mondta a közle
gény. – Csak a telefont szeretném bekötni.
Állandó alkalmaink
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Vasárnap:

19,00 Ifjúsági óra /nagyok/
18,30 Bibliaóra
19,00 Ifjúsági óra /kicsik/
9,00 MKBK v. Imóra
10,00 Istentisztelet
16,00 Barátkozók órája
17,00 Istentisztelet

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

