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Hálaadás az
imameghallgatásért
Ősszel, a hálaadónap közeledésekor (is) jó
nekünk számbavenni a sok jót, amivel az Úr
megáldott minket.
Egyik ilyen ok a sok-sok meghallgatott
imádság. „Az Úr meghall imát…” – szoktuk
énekelni. Ő nem csak meghallja, hanem meg is
hallgathatja a mi kéréseinket.
Olykor azt is tapasztalhatjuk, hogy nem úgy
hallgatja meg imádságunkat, ahogy kérjük. Ő
úgy válaszol imádságainkra, ahogy jónak látja.
Isten válasza több esetben jól látható az élet
történéseiben, a velünk megtörtént esemé
nyekben. „Mind jó, amit Isten tészen, szent az
Ő akaratja…” A magam életét nézve, én úgy
módosítanám ezt az énekidézetet: mind jó,
amit Isten megenged, szent az ő akaratja. Hi
szen erre sokszor azért van szükség, mert csö
könyös, önfejű vagyok, járom a magam útját,
ahelyett, hogy ráhagyatkoznék az Úrra. („Bíz
zál az Úrban teljes szívből, és ne a magad
eszére támaszkodj!” Péld. 3:5.) A Jó Isten ke
gyelmes szeretete ilyen élethelyzetben is meg
nyilvánul. Nincs az a nehéz élethelyzet, amiből
Ő ne tudna valami jót kihozni. Ez is imameg
hallgatás: „…az éj után jött fénysugár…” –
Milyen jó az Úr!
Vannak olyan imádságaink, melyeket Isten
nem hallgat meg. Vigasztaljon minket az az
ige: „akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra szolgál” (Róm. 8:28.). Ő jól tudja,
hogy mi jó nekünk, Ő mindig a legjobbat adja
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nekünk. Hogy az adott élethelyzetben mi a
legjobb, azt jó hittel, gyermeki bizalommal
kell odabíznunk az Úrra.
Az Úr megvárakoztathat minket, de nem ké
sik. Vannak olyan imádságaink, melyeket még
ezután fog meghallgatni. Ezért már most előre
hálásak lehetünk az Neki. Soha nem lehetek
elég hálás az Úrnak azokért az átélésekért,
megtapasztalásokért, melyeket az imameghall
gatás által kaptam tőle. Az énekíró vágya az én
vágyam is:
„Bátran letérdelek, s bocsátok hő imát,
Tégy hűvé engemet, többit bízom Reád!”
Halász Sándorné

Hálazsoltár
Kimondhatatlan hálatartozásom
hogy rójam le, irgalmas Istenem?
Mit nem Te adtál, semmim sincs nekem,
s míg hálám szól, áldásod újra várom.
Mert bűneim Te nem tartottad számon,
kárörvendő nem vidul vesztemen.
Magához vett megváltó Mesterem,
s azóta zeng a hála hangja számon.
Siralmamat vígságra váltva fel,
lelkem Feléd ma imaszárnyra kel:
Hozzád kiáltottam, s meggyógyítottál!
Dicsőség Néked érte Istenem,
az életem lesz örök hálazsoltár,
s hatalmadat halálig hirdetem!
Balog Miklós

Az Úr csodásan
működik

Bizonyságtétel

Örömömet szeretném
megosztani a
Testvérekkel. Tele van a szívem hálával, hogy
az Úr engem is megkeresett, magához vont.
Kegyelme által kivezetett a sötétségből a
világosságra. Megismertette velem az Ő
igazságát. Nagy próbák alatt 1995-ben
megtértem. Egy hívő testvérnő által 1996
tavaszán az Úr a Ferenc utcai imaházba
vezetett. A testvérek igen nagy szeretettel
fogadtak. A törekvő órákra buzgón jártam.
Lelkipásztorunk szívvel-lélekkel hirdette az
igét. Növekedtem hitben az Úr kegyelme által.
1996. szeptember 8-án bemerítkeztem hitem
vallomására. Azóta az Úrral járok, boldog
vagyok, hogy újjászületett életem van, hogy
nevem fel van írva a mennyben. De egy kis
keserűség, egy vágy volt a szívemben.
Felkiáltottam az Úrhoz:

Tóth József tv. bizonyságtétele, melyet
gyülekezeti felvétele előtt mondott el. Azóta,
szeptember 3-án bemerítkezett. Most már
együtt szolgálják az Urat kedves feleségével.
Azért imádkozunk, hogy Isten áldása, a Jó
Pásztor segítse és a Szentlélek vezetése
érvényesüljön egész életükben!
Szeretettel köszöntöm a Testvéreket!
Kérem, hallgassák meg / olvassák el
bizonyságtételemet!
Katolikus
családban
nevelkedtem. A vallást gyakoroltam, hittanra
és templomba jártam. Amikor ipari tanuló
lettem, elfordultam a Jó Istentől, mert jobban
érdekelt a játék és a szórakozás a barátokkal.
Istent nem tagadtam meg, mert éreztem
segítségét, amikor bajban voltam. Katolikus
leányt vettem nőül, akit istenfélőnek ismertem
meg. Ő egy idő után baptista hitre tért át, és
bemerítkezett. Sokszor kért, hogy tartsak vele
istentiszteletre, de ellenálltam. Mígnem egy
alkalommal, amikor betegség miatt kórházba
kerültem, meglátogatott Almási testvér. Ez a
látogatás nagyon jól esett, úgy vettem, mintha
a Jó Isten küldte volna. Az Úr sokat és sokszor
hívogatott kisebb és nagyobb próbák,
betegségek által. Több, mint fél éve újból
megszólított, lelki betegség által. Éreztem,
hogy nélküle semmi vagyok, szükségem van
rá. Nála nélkül üres az életem. Karácsony előtt
felhívott a lelkipásztorunk, és meghívott az
istentiszteletre. Elmentem, és úgy éreztem,
hogy lelkem ott megnyugszik. Az igét hallva
egyre jobban szomjúhoztam és vágyódtam
Isten után. Az ige tükrében megláttam saját
magam. Megbántam bűneimet és kértem az Úr
bocsánatát: Jézus Krisztus drága szent vérével
tisztítson meg, és fogadjon gyermekévé. Jézus
Krisztust személyes megváltómmá fogadtam.
Betöltötte szívemet, lelkemet, és megnyugvást
adott.

„Istenem, de jó lenne, ha a férjem is
meghallaná a hívó szót, és ő is a Te gyermeked
lenne!”
A szívembe nyilallt, hogy: „imádkozz, az
ima meghallgatásra talál.” Tíz éven keresztül
hittel, kitartóan imádkoztam. Az Úr
meghallgatta imámat, irgalma és kegyelme
által lehajolt és férjemet nehéz próbák által
megszólította. Vágyott az Úr után, szomjazott
az igére. Döntött Jézus Krisztus mellett.
Boldogan járt a törekvők órájára. Nagy
szeretettel foglalkozott vele Almási testvér.
Fáradtságot nem ismerve tanította az Úr igéjét.
2006. szeptember 3-án férjem bemerítkezett,
hitét megpecsételtette. Most együtt szolgáljuk
az Urat, és tovább imádkozunk családunkért,
hogy ők is megragadják a kegyelmet.
Áldott legyen az Úr neve örökké!
Tóth Józsefné
Isten azt akarta önmagáról elmondani
nekünk, amit Jézus Krisztusban és Általa
mondott el.

Szívem vágya, hogy az Úr legyen életem
irányítója, tanítója, én pedig engedelmes
gyermeke legyek. Ámen.

Isten előírásait nem azért kaptuk, hogy határt
szabjanak szabadságunknak, hanem hogy
megvédjék azt! Zivko Kustic:

Tóth József
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A legboldogabb
lustálkodó

Mennyi mindent kellene tudnia arról, hogyan
reagálnak a kaméleon bőrét képező anyagok,
milyen vegyi reakciók mennek végbe benne;
arról is tudniuk kellene, hogyan ismeri fel a
bőr a körülötte levő színeket. Ilyen tudással
szívesen
rendelkezne
minden
színes
fényképezés-szakértő. A világ minden véderőminisztériuma szívesen áldozna milliókat, ha a
katonák számára sikerülne kitalálni olyan
egyenruhákat, amelyek a kaméleon bőréhez
hasonlóan változtatnák színüket. Ilyen
eredményt azonban még egyetlen feltaláló sem
tud felmutatni.

Nincs boldogabb lustálkodó a kaméleonnál. Ez
a gyík nemcsak hidegvérű - mint a többi -,
hanem azt is szilárdan elhatározta, hogy ha
csak teheti, pihen. Ő egyszerűen nem hajlandó
szaladni a zsákmány után, még kevésbé utána
ugrani. Sőt ahhoz sincs kedve, hogy veszély
esetén megszökjön. Napokon át, órák hosszat
ül egy-egy ágon. Csak azzal táplálkozik, ami a
szájába pottyan.

A mi kaméleonunk azonban nem elégedett
meg csak azzal, hogy elrejtsék a kíváncsi
szemek elől. Ő mindent akar látni, éspedig
úgy, hogy ehhez még a fejét se kelljen
megmozdítania. Ezt az óhaját is teljesítették.
Olyan dülledt szemet kapott, amellyel
beláthatja az egész látóhatárt. De még ez sem
volt neki elég! Mindkét szeme, függetlenül a
másiktól, önállóan mozoghat minden irányban.

Ha egy elkényeztetett gyermeknek akadnának
ilyen kívánságai, nehéz volna teljesíteni őket.
Szinte fölfoghatatlan, hogyan adja magát
ilyesmire egy kicsi és puha állatocska a vadon
rengetegében, ahol minden oldalról veszély
fenyegeti, és ahol minden falatért kemény
harcot kell vívni. A kaméleon mégsem "akart"
lemondani
kívánságocskáiról.
Az
"anyatermészet"-nek pedig nem maradt más
hátra, minthogy eleget tegyen elkényeztetett
gyermeke vágyainak. Biztosította számára
annak a lehetőségét, hogy mindent lásson, de
őt senki se lássa, hogy sehová se kelljen
mozdulnia, hogy még az étel is csak
belepottyanjon a szájába.

A táplálkozás kérdését még egyszerűbben
oldotta meg. A kaméleon nyelve húsz
centiméteres szalaggá hosszabbodott, melynek
vége ragadós. Amikor valamilyen muslinca a
közelbe téved, a kaméleon lassan kinyitja
száját, lasszónyelvét villámgyorsan kilövelli,
ez ráragad az áldozatra, majd még gyorsabban
visszahúzódik a szájba.

Elkényeztetett állatocskánkat előbb el kellett
rejteni az ellenség elől. Álcázni kellett, de
egyszerű, biztos és önműködő módon. A
kaméleon nem egyezett bele abba, hogy
elbújjon a levelek közé, hogy elrejtőzzön
valamelyik lyukba, vagy akár bármivel is
betakarózzon. A katonáknál az a szokás, hogy
a hóban lepedőbe burkolóznak, míg a fűben,
bozótban és az erdőben tarka sátorlapba. Ez
teljesen elfogadhatatlannak tűnt a kaméleon
számára. Ezért számára a természet kitalálta a
legtökéletesebb álcázást: bőrének színe a
környezet színéhez alkalmazkodik. A füvön
zölddé válik, a kövön fehérré. Bőre a
szivárvány minden színét képes magára ölteni.
De - ezen nem kell külön törnie a fejét. A
bőrnek kell "körülnéznie", és megfelelő
színűvé változnia. Minden önműködő.
Az "anyatermészet"-nek nagyon meg kellett
izzadnia, mire kigondolta ezt a zseniális és
egyszerű megoldást. Korunk minden tudósa
félne egy ilyen feladat megvalósításától.

A kaméleonok már több száz éve élnek így,
mint
az
"anyatermészet"
rendkívüli
találmányai. A tudósok és a szakértők
állandóan arra törekednek, hogy fölfedezzék e
találmány titkát. A kaméleont hiába kérdezzük
ezek felől. Vele és benne minden
automatikusan történik. Neki fogalma sincs a
kémiáról, az optikáról vagy a mechanikáról.
Ezt nem ő találta ki...
(Forrás: Pázmány Péter E-könyvtár)
Krisztus eljött, hogy eloszlassa az erkölcsi és
lelki sötétséget, 'mely a bűn következtében
eluralkodott a földön.
Azt mondják, hogy a világ összes sötétsége
sem tudja eltakarni egyetlen gyertya fényét.
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Tényleg minden állat befért
Nóé bárkájába,
amit meg kellett mentenie az
Özönvíztől?

Elég nagy volt a bárka ahhoz, hogy
befogadja a szükséges mennyiségű
állatot?
A bárkán több, mint 9000 négyzetméternyi
hely
állt
rendelkezésre,
ami
20
kosárlabdapálya méretét is meghaladja.
A teljes térfogat 39000 köbméter volt, ami
megfelel 569 mai élőállat-szállító vagon
térfogatának.
Felvetődik a kérdés, hogy hány földön élő,
nem kopoltyús állatot kellett a bárkára vinni,
hogy túlélje az özönvizet?
Ernest Mayr, az egyik legjobb amerikai
rendszertani szakértő szerint több, mint 1
millió faj él a földön.
Ezeknek többsége azonban vízben is tud élni,
ezért nem kellett a bárka fedélzetére hozni
őket. Nóénak tehát nem kellett gondoskodnia a
21000 halfajról, az 1700 vízi zsákállatról (a
vízi gerinchúrosakról, mint például a tengeri
zsákállat) ami szerte a világ tengereiben
megtalálható, a 600 tüskésbőrűről beleértve a
tengeri csillagot és a tengeri sünt, a 107000
puhatestűről, mint például az éti kagylóról
vagy az osztrigáról, a 10,000 tömlőbelűről,
amilyenek a korallok, a tengeri rózsák, a
medúzák és a polipok, az 5000 féle szivacsról
vagy a 30000 véglényről, a mikroszkópikus
egysejtűekről.
Ezen felül az emlősök egy része is vízi állat,
például a bálnák, a fókák és a delfinek. A
kétéltűeket sem kellett mind a bárkára vinni,
sem az összes hüllőt, mint például a teknősöket
és az alligátorokat. Ezen túl az ízeltlábúak
nagy része, 838000 faj, is vízben él, mint
például a homárok, garnélarákok, tengeri
rákok, vízi bolhák és a kacsakagyló. Az is
lényeges, hogy az ízeltlábú rovarok nagyon
kicsik. Továbbá a 35000 gilisztafaj és a
rovarok nagy része is átvészelhette az
özönvizet a bárkán kívül.

Egyre több tudós gondolja úgy a földtani
leletek alapján, hogy a Föld egy óriási árvízen
ment keresztül. Egyre többen gondolkoznak el
azon, vajon igaz-e a Bibliában leírt történet
Nóé bárkájáról. Sokan újra elolvassák a bárka
leírását, azt kutatva, vajon az állattan és a
hajóépítés mai állása szerint lehetséges-e, hogy
a bárka valóban be tudta tölteni feladatát,
amiért építették.
Milyen nagy volt Nóé bárkája?
"Ezt mondta Isten Nóénak... Csinálj bárkát
góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és
vond be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el
azt: a bárka hossza háromszáz könyök legyen,
szélessége ötven könyök és magassága
harminc könyök. Ablakot is csinálj a bárkára,
és egy könyökre hagyd azt felülről; a bárka
ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó,
középső és felső emeletet (1.Mózes 6:13-16.)
A legtöbb Héber tudós szerint a könyök
körülbelül fél méternek, pontosabban 44,4 cmnek felelt meg.
(A könyök egy átlagtermetű ember karjának
hossza a könyöktől a középső ujj hegyéig. Ez
durván fél méter.)
Ez azt jelenti, hogy a bárka 135 m hosszú, 22
m széles és 13 m magas volt. Eszerint Nóé
bárkája a XIX. század végéig, az első vasból
készült
hajóóriások
megépítéséig,
a
legnagyobb tengerjáró hajónak számított.
Mivel a hossz-szélesség aránya hat volt az
egyhez, ezért nagyon jó volt a stabilitása a
nyílt tengeren. A mai hajóépítők szerint szinte
lehetetlen volt, hogy felboruljon. Mindent
összevetve kiválóan alkalmas volt arra, hogy
kibírja az özönvíz évében dúló óriási
viharokat.
Nagyon érdekes összehasonlítani ezeket a
méreteket a bárkáról szóló babiloni
mondákban található méretekkel. Ott a bárkát
négyzet alakúnak írják, melynek minden oldala
120 könyök hosszú és kilenc fedélzete van.
Egy ilyen jármű csak körbe-körbe pörgött
volna a vízben, a stabilitása pedig borzalmas
lett volna.

Hány állatot kellett a fedélzetre
vinni?
Dr. Morris és Whitcomb klasszikusnak számító
könyvükben a "The Genesis Flood"-ban azt
állítják, hogy 35000-nél kevesebb állatnak
kellett a bárkára mennie. (John Woodmorappe
Noah's Ark: A Feasibility Study című jól
dokumentált könyvében arra mutat rá, hogy
ennél sokkal kevesebb állatot kellett a bárkára
vinni. Abból kiindulva, hogy a "faj" szó nem
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Hogy tudta Nóé családja ellátni azt
a rengeteg állatot?
Azt gondolhatjuk, hogy az igazi nehézség csak
a beszállás után jelentkezett, hiszen Nóénak és
8 útitársával együtt 371 napon át kellett etetnie
és itatnia a rengeteg állatot, miközben tisztán is
kellett tartania őket. Számos tudós azonban
elképzelhetőnek tartja, hogy az állatok téli
álom szerű állapotba kerültek. Ismert tény,
hogy kezdetleges formában minden állatban
megvan a hibernálódás képessége. Talán ez a
képességet természetfeletti erők felerősítették
bennük, így az életfunkcióik minimálisra
csökkentek. Ezzel a gondozásuk terhe
jelentősen csökkent volna.

azonos a Mózes első könyvében található
"különféle fajta" kifejezéssel, Woodmorappe
megfelelően bizonyította, hogy elég volt csak
2000 állatot vinni a bárkára. A dolog
megvalósíthatóságát
bizonyítandó,
megpróbálja alátámasztani, hogy a bárka
könnyedén helyt adhatott 16000 állatnak.)
De legyünk bőkezűek és adjuk hozzá ehhez az
azóta kihalt fajok számát. Aztán adjunk hozzá
még egy kicsit a hitetlenkedők kedvéért.
Tegyük fel, hogy 50000 állat volt a bárkán,
ami sokkal több a szükségesnél, ráadásul
ezeknek nem kellett a legnagyobb vagy akár
felnőtt példányoknak lenniük.
Namost vegyük figyelembe azt, hogy csak
néhány nagyméretű állat létezett, mint például
a dinoszaurusz vagy az elefánt, ezekből pedig
vihettek fiatal példányokat. Ha feltételezzük,
hogy a bárkán lévő állatok átlagos mérete egy
birkáénak felelt meg, és összehasonlításképpen
egy kétszintes élőállat-szállító vagont veszünk
alapul, ami 240 birkát tud befogadni, akkor 3,
egyenként 69 vagonból álló szerelvény
bőségesen el tudta volna szállítani az 55000 db
állatot. Ez pedig még mindig csak a bárka
térfogatának 37%-át töltötte volna ki. Tehát
fennmaradt volna még 361 vagonnyi hely, ami
5, egyenként 72 vagonból álló szerelvénynek
felel meg. Ezekbe belefért volna az összes táp
és ennivaló, valamint Nóé nyolctagú családja
az összes holmijával. A bárkában tehát
rengeteg hely volt.
Ennél nagyobb probléma volt a bárka
megépítése. A Biblia szerint azonban Nóé Isten
vezetése szerint dolgozott és az sem lehetetlen,
hogy munkásokat fogadott fel, akik a
segítségére voltak.

Összefoglalás
Ha figyelembe vesszük az összes tényt,
nyilvánvaló,
hogy
nincs
tudományos
bizonyíték arra, hogy Nóé bárkájának története
csupán egy monda vagy népmese lenne. A
tények megerősítik, hogy Nóé bárkája elég
nagy volt ahhoz, hogy elegendő állatot
fogadjon be a föld újranépesítéséhez az
özönvíz után. Továbbá Nóé és családja képes
volt ellátni az állatokat, amíg a bárkán
tartózkodtak.
Az özönvíz egy mindent elsöprő ítélet volt a
bűn felett. Isten azért semmisítette meg az
akkori világot, mert a lakói gonoszak voltak.
Az özönvíz bizonyítékai a természetben arra
kell, hogy emlékeztessenek bennünket, hogy
Isten igenis elítéli a bűnt. Arra is emlékeztet,
hogy Isten megmenti azokat az ítélettől, akik
hisznek benne. Isten megígérte, hogy soha nem
pusztítja el a Földet özönvízzel, de egy
másfajta ítéletre kell számítanunk. Jézus
Krisztus azért jött erre a világra, hogy
meghaljon a bűneinkért és helyreállítsa az
ember kapcsolatát Istennel. Így már nem kell
félnünk az ítélettől.
Nóé sürgette az akkor élő embereket, hogy
higgyenek Istenben. Ők viszont nem hallgattak
rá, a bárka ajtaja pedig bezáródott. Krisztus
azért jött, hogy még egy utolsó hívást intézzen
a világhoz, hogy higgyünk Istenben. Mit
felelsz neki? Vajon megmenekülsz majd az
ítélettől?

Hogyan gyűjtötték össze azt a sok
állatot?
Sokan rámutattak arra is, hogy óriási
problémát jelenthetett összegyűjteni minden
nem vízi állatból egy-egy példányt. Mózes első
könyve szerint azonban ez nem Nóé dolga
volt, hanem Isten gyűjtötte össze az állatokat
és Ő hozta azokat oda Nóéhoz kettesével.
Némelyek szerint ez az állatok vándorlási
ösztönének, vagy legalábbis ezen ösztön
felerősödésének segítségével történt. Azt is
tudjuk, hogy a legtöbb állat ösztönösen
megérzi a veszélyt és biztonságos helyre
igyekszik.

Rajtad áll, mit válaszolsz.
(INTERNET)
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Társat keresel, vagy
barátot?

Mi a száma? Ennek a vonalnak nincs száma,
nem kellenek
hozzá
telefonvezetékek,
hálózatok, nincs rá szükség. Elég, ha te akarod,
hogy a kapcsolat létrejöjjön, és még kapcsolási
idő sincs. Mégis hogyan csináljam? Szólj
Jézushoz! Imádkozz! Igen, ez a vonal az
imádság, és aki a hívásokat fogadja az Jézus,
aki mindig meghallgat és segít.

Küldj SMS-t a 06-91-...-... számra a "tars"
szöveggel.
Ugye ismerős? Gomba mód szaporodnak az
ilyen hirdetések. A ma egyik jól virágzó üzlete,
hogy pénzt csinálnak a magányból. A
magányos emberek vagy éppen a meg nem
értettek, vagy csak akire nem figyelnek, ők
jelentik az ilyen üzlet tőkéjét, s úgy látszik,
hogy tőkében nem szenvednek hiányt. Sőt, a
tőke csak nő és nő.

Nem tudod, hogy kell imádkozni? Egyszerűen
csak mondd el Jézusnak a problémáid, kérd,
hogy segítsen azt megoldani, s kérd, hogy
legyen életed részévé.
" Minden gondotokat őreá vessétek, mert
neki gondja van rátok."
(Péter első levele 5. fejezet 7. verse)
(Érted?!)

Terjed a társas magány! Egyre inkább
megfigyelhető, a nagyfokú elmagányosodás, a
magány a tömegben. Sajnos nagyon sokan nem
tudnak, vagy nem akarnak kapcsolatot
teremteni, még akkor sem, ha emberek veszik
körül. Az emberek közönyösek a másik iránt!
Mi lehet a probléma forrása?

Szolgálat
Van egy szolgálat, melyhez nyelv se kell,
Se nagy erő, se kéz, se láb,
És mégis ez jut legtovább.
Ez a szolgálat hangtalan,
Nem gyors, sőt mozdulatlan.
Titokzatos: az nem is tudja tán,
Kiért hűn szolgálsz nap-nap után,
Nem is sejti, mi hozza azt,
Hogy bújára talál vigaszt.
Csak azt érzi, hogy megjavul,
Élte lassan átalakul.
Gyönyörűséges iga ez,
Amely boldogságot szerez.
Így szolgálni könnyen lehet,
Nem kell hozzá csak szeretet.
Nem kell nap. Néhány perc csupán,
Jézus nevével ajakán.
Nem tett, csak hit, lélek-erő,
Akarat, égbe emelő...
Aki végzi annak kiváltság,
És mindnyájunké, mert IMÁDSÁG.

Sokan csalódtak az emberekben, mások pedig
a másik fél hozzáállása miatt lesznek
magányosak, vagy éppen az önfejűség miatt.
Miért van ez így? Hiszen látszólag olyan jóban
élnek az emberek egymás mellett!
Miért jelennek meg a hirdető újságban a
társkereső rovatok? Miért életképesek a
társkereső irodák és a társkereső, illetve
barátokat kereső internetes oldalak? Miért
kellenek ezek a szolgáltatások a magány
csillapítására?
Én tudok egy lehetőséget. Ez a lehetőség nem
csak a magány problémáján segít, hanem az
élet minden területén.
Ez a lehetőség egy telefonvonal. Ha felhívod,
nem leszel magányos, lesz, aki figyeljen rád,
gondoskodjon rólad. Ez a vonal segít a
problémáidban, segít helyesen látni, helyes
döntéseket hozni az életedben. Ez a vonal
bármikor hívható, sose foglalt, s ráadásul
ingyenes. Ezt a vonalat bárhol, bármikor
hívhatod, nincs helyhez és időhöz kötve. Itt
mindig meghallgatásra találsz, s ha segítségre
van szükséged, akkor a legjobb vonalat hívtad
fel.

Isten egyetlen egy dolgot szeretne, mégpedig,
hogy szeressük Őt. Hogy miért? Az benne van
a Bibliában. Ezt nekünk kell felfedeznünk.
Ameddig nem találtuk meg, addig nem
érthetjük meg az életünk értelmét.
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Tagfelvevő gyülekezeti tanácskozáson Tóth
József testvért vette tagjai sorába a gyülekezet.
Délután Mk 10:13-16. alapján arra kaptunk
igei felhívást, hogy vigyük gyermekeinket
Jézushoz, mert Ő áldhatja meg őket.
Augusztus 20. Nemzeti ünnep, Tahi
konferencia. Több gyülekezettel együtt
emlékeztünk a táborban az ige fényében az
államalapításra és a magyar baptizmus
indulására.
Szeptember 2. Forrás Piroska és Szabó István
menyegzője. Isten áldását kívánjuk közös útjuk
indulásakor testvéreinkre.
Szeptember 3.
Gyermekbemutatáson,
úrvacsorai istentiszteleten, délután bemerítésen
vettünk részt. A gyermekbemutatáson Tóth
Simont vittük imában Isten elé, hogy áldása
kísérje a kisgyermek és az egész család életét.
Dr. Cégi Zoltán és felesége, Szabadi Margit
házasságkötésének
50.
évfordulójáról
emlékezett meg a gyülekezet.
Az
ige
Zsid
10:24-25.
alapján
megvilágosította, hogy ha elbátortalanodunk,
elerőtlenedünk, elcsüggedünk, lehangolódunk,
akkor a Sátán igyekszik rásegíteni rossz lelki
állapotunkra. Ilyenkor különösen fontos, hogy
menjünk a gyülekezetbe megerősödni.
Délután Tóth József testvér bemerítésén Jézus
megkeresztelkedéséről szóló ige (Mt 3:13-17.)
rámutatott
arra,
hogy
Isten
akkor
gyönyörködik bennünk, ha engedelmeskedünk
szavának „… az én szeretett Fiam …”.
Hallgassunk tehát szavára, „… mert így illik
nekünk minden igazságot betöltenünk.”.
Fontos a jó indulás és a célba érkezés „Légy hű
mindhalálig …”.
Szeptember 10. Megkezdődtek a nyári szünet
után az MKBK csoportos foglalkozásai.
Szeptember 11. Burján Ferencné testvérnőt a
kiskőrösi Filadelfia Otthonba vitték, állapota
nem változott, továbbra is mozgásképtelen.
Szeptember 18. Megérkezett Marton Zsófia,
ifj. Marton András testvérék első gyermeke.

Gyülekezeti események
Július 2. Megszületett Surányi Péterék ötödik
gyermeke, Katica.
Megemlékeztünk többek között Zentai
Lászlóné testvérnő születésnapjáról, aki
betöltötte 90. életévét.
Az igehirdetésben Mt 9:35-39. versei arra
buzdítottak, hogy kérjük az aratás Urát, hogy
küldjön aratókat. Észrevesszük, hogy itt az
aratás ideje? Ha neki ereszti Urunk a sarlót,
akkor kiderül, hogy ki hová kerül.
Délután a boldogmondások közül a lelki éhség,
szomjúság (Mt 5:6.) volt a téma. Sokan
megelégednek a gyorsételekkel, mert nem
szánnak időt a jó ételek készítésére, ami
munkával jár. Lelkileg is így vagyunk, mit
adunk másoknak? Az igazság(osság) éhezése
Jézus Krisztus utáni vágy.
Július 2-9. A Kegyelem Alapítvány Tahiban
tartott gyermekhetet, gyermekeink közül
többen részt vettek a lelki épülést is biztosító
üdülésen.
Július 16. Tahi vasárnap.
Július 23. Tóth Simon Márk, Tóth Péterék
kisfia megszületett.
Az Apcs 12:6-11. verseket véve alapul az
igehirdetés Péter szabadulásáról szólt. Isten
mindent megcselekedhet, csak higgyünk és
imádkozzunk.
Boldogok a tiszta szívűek és a békesség
teremtők (Mt 5:8-9.) hallottuk délután. Ha
Istent meg akarjuk látni, munkálkodjunk a
békességen.
Július 24-30.
A gyülekezet egy része
kirándulást tett Erdélyben. Útjukról később
részletes beszámolót hallhattunk.
Dömötör István testvér hazajött.
Augusztus 4-6. A Magyar Baptisták III.
Világtalálkozója zajlott Debrecenben. A
találkozó jelmondata: Jézus Krisztus az Út, az
Igazság és az Élet. A Békehírnökben megjelent
híradás beszámol az eseményekről, az áldásos
közösségi alkalomról.
Augusztus 13. Surányi Katica bemutatásán
Isten áldásáért imádkozott Almási testvér és a
gyülekezet, kérve azt a kisgyermekre, a
testvéreire és a szülőkre.
A délelőtti igehirdetés a lelki békességről,
annak elvesztéséről hangzott (Kol 3:12-15.).
Ha elveszítjük, nem jó a kapcsolatunk Istennel.

Kovács László
A kereszténység... az isteni szeretet kifejezése,
amely elfogadja az embereket ott, ahol
jelenleg saját útjukon tartanak.
Mindenki számára a legelső és legnagyobb
kísértés az a vágy, hogy mi legyünk magunk
istene.
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Fakanál

Derűs percek

Fokhagymás tengerihal-filé
Hozzávalók 4 személyre: 1/2 kg fagyasztott
szálkamentes tengeri halfilé (pl. tonhal), 2-3 dl tej ,
2 evőkanál margarin , 3 gerezd fokhagyma, grill,
vagy flecken fűszerkeverék , só , bors
Elkészítése: A fagyos halat szobahőmérsékleten
felengedjük,
megszórjuk
apróra
vágott
fokhagymával, tejjel leöntjük, úgy hogy ellepje,
majd a páclével együtt a hűtőbe tesszük és 3-4
óráig állni hagyjuk. Ezután lecsurgatjuk a
halszeletekről
a
tejet,
fűszerkeverékkel
meghintjük, szükség esetén borsozzuk, sózzuk.
Teflonedényben megolvasztjuk a margarint,
beletesszük a halat és fedő alatt, mindkét oldalán
2,5-2,5 percig puhára pároljuk (óvatosan fordítjuk
meg őket, mert könnyen széteshetnek), majd a
fedőt levéve, mindkét oldalát megpirítjuk.

-

Hogy hívják a kínai hot-dog árust?
Virs Lee.

-

Miért hunyja be a szemét a kakas kukorékolás
közben?
Mert kívülről tudja a szöveget.

-

Miért nincs a méhecskének 43-as lába?
Mert letaposná a virágokat.

-

Hogy lehet felismerni a mérgeskígyót?
Ráncolja a szemöldökét.

Gyerekeknek
Gyerekek! Ezt a rajzot színezzétek ki és adjátok
oda Máté Daniellának! (A legszebb rajz csokit ér!)

Fokhagymaleves
Hozzávalók 4 személyre: 3 közepes fej
fokhagyma, 1 fej vöröshagyma 1 db paradicsom ,4
dkg vaj ,2 evőkanál hidegen préselt napraforgóolaj
, 5 dkg kukoricakeményítő , 1 tojás ,1-2 evőkanál
tejföl , reszelt sajt , fűszerek: petrezselyemzöld,
sáfrány vagy kurkuma, só, őrölt fehér bors, őrölt
kömény, őrölt gyömbér, borsikafű, pirospaprika
Elkészítése: A fokhagymákat megtisztítjuk, apróra
vágjuk
vagy
kinyomón
kinyomjuk,
a
vöröshagymát szintén apróra vágjuk. Vajon
megpároljuk a felszeletelt paradicsomot, majd
beletesszük a már előkészített fokhagymát és
vöröshagymát. Megszórjuk sóval, borssal,
köménnyel,
kurkumával,
gyömbérrel
és
borsikafűvel, csipetnyi pirospaprikával, felöntjük
vízzel vagy húslevessel (esetleg használhatunk
húsleves helyett tyúkhúsleveskockát). Az egészet
puhára főzzük.Közben az olajon megforgatjuk a
kukoricakeményítőt, megszórjuk pirospaprikával
és a kész leveshez keverjük. A tojást elkeverünk a
tejföllel, a forrásban lévő kész leveshez öntjük
folytonos keverés mellet. A leves tetejét
megszórjuk reszelt sajttal és petrezselyemzölddel.

Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:

19,00
18,30
19,30
Péntek:
18,00
Vasárnap: 9,00
9,00
10,00
17,00
18,30

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
lapja
Felelős szerkesztő:

dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel, Máté Daniella, Máté
Lukács
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban
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Ifjúsági óra
Bibliaóra
Énekóra
Tini Ifi
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

