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Egy politikus, akit
rabul ejtett Isten
Ezzel a címmel jelent meg 2011 pünkösdjén dr. Molnár Róbertnek, Kübekháza hívő
polgármesterének - korábbi parlamenti képviselőnek- a könyve.
Ez a könyv nem egy közéleti ember sikertörténete, hanem bizonyságtétel a hatalmas Istenről, aki képes mindenkit, így egy politikust
is magához fordítani, „rabul” ejteni. Nem a sikeres, vagy esendő ember, hanem az élő Isten
áll a középpontban, akinek kifogyhatatlan az
eszköztára, amikor emberek megmentéséről
van szó. A könyv a szenvedésről, a reménytelenségben felragyogó reményről, a megtalált
útról és a folyamatos formáltatásról szól.
A szerző meglepő nyíltsággal beszél magánéletének, házasságának, politikai pályafutásának kudarcairól, megoldhatatlan élethelyzeteiről, Isten-keresésének állomásairól,
a nagy döntésről, Isten csodálatos vezetéséről,
amely napról-napra megnyilvánul magánéletében, és a közösségért végzett munkájában.
Saját életén és naponkénti küzdelmein keresztül rámutat arra, hogy Isten bennünket, embereket akar használni arra, hogy rajtunk keresztül mások is megismerjék, és megérezzék az Ő
átformáló kegyelmét, és szeretetét.
Beleláthatunk abba, hogy hogyan küzd egy
hívő, vezető beosztású ember naponta azért,
hogy politikai hivatását Jézus Krisztus rendelkezésére bocsássa: szolgáljon, a közjót munkálja.
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Az egész könyvet áthatja a szerző mélységes, élő hite, Istenbe vetett bizodalma, mely
hozzájárulhat a mélyben lévőknek a felemelkedéshez, az öntelteknek a mértékletességhez,
másoknak az útkereséshez, megint másoknak
hitük megerősödéséhez.
A könyv egy közérthető, jól szerkesztett,
képekkel illusztrált, sok igei utalást tartalmazó,
lebilincselő, szíveket megérintő 360 oldalas
olvasmány (kemény-kötésben 2480 Ft-ért
kapható a Keresztény Könyvesboltban és a
gyülekezet könyvterjesztésében), melynek elolvasását őszinte szívvel ajánlom mindenkinek:
Erdősné dr. Horváth Éva

Kilövési engedélyek
az egyházra
Arab tavasz után idén itt az arab tél: a közelkeleti diktatúrák összeomlott romhalmazain
nem a demokrácia, hanem a terror indult növekedésnek: a hatalomra törő iszlám fundamentalisták elsődleges célpontja: Krisztus
egyháza.
Érdekes: eredetileg a Közel-kelet a kereszténység bölcsője, mára pedig a krisztushívők
életére a lehető legveszélyesebb térséggé alakult. Az arab tavasz demokratikus fordulaton
átesett államainak politikai változásai egyre
nagyobb teret adnak az iszlám fundamentalizmusnak, ami immár polgári konfliktusok sokaságának forrása, egyben a keresztények ellen

irányuló terrorizmus táptalaja. A térség legtöbb
államában kicsi, de sikeres keresztény kisebbségek küzdenek a jogaikért, közülük csupán
Libanon, Izrael és Jordánia biztosít némi létteret Krisztus követőinek.
Legtöbbet a Jézusban hívők szenvednek
Az egyre inkább eszkalálódó problémára
nemrég az ENSZ-ben hívta fel a figyelmet
Dominique Mamberti érsek, a Vatikán államtitkára, aki rámutatott: a közel-keleti térség kisebbségei közül leginkább a keresztények
szenvednek, minden más hit és vallási csoport
lényegesen nagyobb biztonságban élhet és működhet. Úgy fogalmazott: „a vallásszabadság
tagadása veszélyezteti a békét és a térség biztonságát, egyben akadályozza egyéb emberi
jogok fejlődését”.
Mamberti hangsúlyozta: „a vallásszabadság
tiszteletben tartása alapvető az út a béke építéséhez, az emberi méltóság elismeréséhez és az
emberi jogok védelméhez”. Az Egyesült Nemzetek szervezetén belül mindemellett rendszeresen terítékre kerülnek az egyének és közösségek szabadságjogai, illetve a vallási tolerancia kérdése, a Közel-Kelet térsége kapcsán ritkán emelik ki a kereszténység helyzetét más,
szintén üldözött csoportok közül.
Irak a szomorú példa: a Tigris és az Eufrátesz térsége az ősi gyülekezetek meghonosodásával a második század óta keresztény közösségek otthona, a XX. század közepén, a
káldeus és asszír gyülekezetekkel együtt az ország lakosságának 15 százaléka, közel félmillió ember volt keresztény. A Szaddám-rezsim
ugyan nem üldözte ezt a vallási csoportot, a
politikai intolerancia miatt mégis sokuk elhagyta hazáját. A 2003-as nyugati inváziót követően azonban – úgy tűnik – a felekezeti viszály „kiszabadult a palackból”: a katolikus
Közel-Keletei Népjóléti Szövetség (CNEWA)
állítása alapján már csak 300 ezerre tehető az
iraki krisztuskövetők száma, százezrek kerestek menedéket Jordániában és Szíriában.
Keresztényekre vadásznak
2011-ben 52 ember halt erőszakos halált keresztény hite miatt Bagdadban – a legsúlyosabb vérengzésre akkor került sor, amikor szélsőséges iszlám-hitűek valóságos ostrom alá

vettek egy keresztény imaházat. Más becslések
szerint az ország keresztényeinek több mint a
fele kényszerből vagy önként – de elhagyta
Irakot. Sokuk az ország északi, kurd uralom
alatt álló területen lelt menedéket.
Az arab tavasz szele nem volt kegyes
Egyiptom keresztényei számára sem: a lakosság közel 10 százalékét kitevő kopt kereszténységre a diktátor megbuktatását követően a
támadások össztüze zúdult. A politikai káosz, a
növekvő iszlám fundamentalizmus, és a fortyogó diszkrimináció együtt tette kiszolgáltatottá a közösséget.
Ugyanez a folyamat jellemző Szíriára is,
ahol egy öt százalékos, erős keresztény közösség került szembe a vallásszabadság ellenségeivel. A vegyesen görög ortodox és katolikus
hívek elleni támadások mindennapossá váltak
az Asszád-család rezsimjének megdőlésével,
az erőszak fenyegetése miatt sok keresztény
emigrációba kényszerült: úgy tűnik, egyelőre
Szíria házigazdája menekülő keresztényeknek.
Ellenállás!
Vannak pozitív példák is: az apró Libanon
több mint egymillió kereszténynek ad otthont –
ez a teljes lakosság közel egyharmada. A
maronita egyház jelentős befolyással bír az állam ügyeire, így a muzulmán erőszakkal
szemben még tartani tudják magukat. A felekezeti viszálytól persze ez az ország sem netes:
az egyes vallások követői az 1970-es polgárháború óta ellenségesek egymással. Ám a mai
Libanon, ismét visszanyerte a jólétét, továbbra
is a tolerancia jellemzi.
A toleráns országok közé sorolható a Jordán
Királyság is, ahol ugyan 5 százalékról 3-ra
csökkent. a keresztény népesség számaránya,
ám a királyi parlament döntései a vallásszabadságot támogatják. Mindez arra mutat, hogy
a kereszténységnek egyre inkább számba kell
vetnie az átpolitizált iszlám fundamentalizmust, mint a hívők puszta létét fenyegető világjelenséget. Ezzel együtt Krisztus mai követőinek radikálisan ki kell állniuk minden, a keresztény közösségek, gyülekezetek jogait csorbító, veszélyeztető rezsim erőszakcselekményeivel szemben.
Illyés Szabolcs (Forrás: The Korea Times)

Ál-keresztyének

A pletyka

Nemrég megjelent az újságban egy történet
a huszonnyolc éves Mark Carverről, aki egy
nagy kórház orvosaként és orvosigazgatóhelyetteseként dolgozott.

Egyszer egy pletykás asszony megtért. Elment lelkipásztorához és az Úr előtt megvallotta bűneit.
- Hogyan tehetném jóvá, amit elkövettem? Mit
tegyek? Adjon tanácsot!
- Fogjon egy kispárnát, bontsa fel és minden
ember ajtaja elé, akit megpletykált, tegyen egy
tollat! - tanácsolta a pásztor.
Az asszony furcsállta a tanácsot nagyon, de
mivel bűnbánata igazi volt, megtette. Ment
vissza nagy örömmel:
- Kitettem a tollakat!
- Most menjen el mindenhová és szedje össze
őket! - mondta a pásztor.
Az asszony nagyra nyitotta a szemét a csodálkozástól, de nem szólt semmit. Elindult,
hogy összeszedje a tollakat... Másnap szomorúan jött vissza:
- Lelkész úr! Egyetlen tollat sem találtam! Elfújta a szél...
- Látja, kedvesem, ilyen a pletyka is! Kimondja az ember, de azután már visszavenni nem
tudja! Kérjen bocsánatot a gyülekezet előtt is
és többé ne hordjon híreket!
Az asszony megfogadta ezt a tanácsot is és
az Úr áldott gyermeke lett. Az elvesztett bizalmat is visszakapta egy idő után a testvérektől, mert nyelvét csak bátorításra használta
azután.
Igen, ha össze-vissza fecsegsz, akkor bizonyos, hogy előbb-utóbb megütöd a bokád!
Előbb járjon az eszed, csak utána nyisd ki a
szád! Mielőtt bármit mondasz, gondold át a
várható következményeket és mellékhatásokat!
Nem mindig úgy sül el a dolog, ahogyan elgondoltad! Mindenek előtt vidd Isten elé és
szűrd át mondanivalódat a szeretet szűrőjén!
(-net-)

A probléma, mint kiderült, az volt, hogy
Mark sosem végzett egyetemet vagy egészségügyi iskolát. Állítólag papírokat hamisított,
hogy megkapja az orvosi állást, és elég orvosi
szakkifejezést ismert ahhoz, hogy mindenkivel
elhitesse, hogy valóban orvos. Ha elítélik, hét
évet tölthet a börtönben rabot játszva (erre a
pozícióra talán alkalmasabb).
Sajnos Mark sok olyan emberre emlékeztet
bennünket, akik keresztyénnek nevezik magukat. Járnak templomba. Nem káromkodnak, és
nem isznak túl sokat. Időnként még imádkoznak is. Eleget beszélnek „kánaániul" ahhoz,
hogy valódinak higgyék őket. De csak a külsőségeket tudják utánozni. Soha nem hoztak
személyes döntést Krisztus mellett.
Pál azt mondja, hogy az utolsó időkben „az
emberek... önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel
szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak,
akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent" (2Tim 3,1-5). Hű! Micsoda lista!
Azt is mondja, hogy sokan fenntartják a keresztyén látszatot, de megtagadják Isten erejét.
Más szóval, kívülről keresztyénnek néznek ki,
de belül nincs ott az erő.
Legtöbben nem szeretnénk, ha egy áldoktor venné ki a vakbelünket. Istennek sincs
szüksége ál keresztyének-re. Nem mintha nehéz lenne egy héten egyszer a gyülekezetben
elvégezni a megfelelő mozdulatokat, vagy a
megfelelő dolgokat mondani az ifjúságin. A
legtöbben biztos kihúznánk így egy darabig.
De van-e annak értelme?
Miért ne fogadnánk el Krisztust és ismernénk
meg az erőt, amit az ad, ha valóban vele élünk?
(-net-)

Aki hisz a keresztben, annak magára is kell
vennie a keresztet.
A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az
élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a
mennyei partra menekülnek.
A kereszténység középpontja a kereszt, és a kereszt értelme a közbenjáró kegyelem.
Spurgeon

A munkásember
Volt egy templom, ami mindenki előtt nyitva állt napközben, hogy bárki bemehessen
imádkozni. A lelkész dél körül mindig megnézte, kik mennek be a templomba. Az egyik
nap látott egy borostás, piszkos ruhába öltözött
embert, aki kifelé menet köszönésképpen bólintott a fejével.
A rákövetkező napokban, ez a férfi mindig
ugyanabban az időben jelent meg. Furcsállotta
a lelkész, hogy ilyen ember is betévedt a templomba, és kételkedett abban, hogy tényleg
imádkozni jár oda. Sokat foglalkoztatta a gondolat, hogy miért is jár oda ez az ember, végül
egyik nap kíváncsiságból leszólította kifelé
menet, szívélyes hangon: „Hadd kérdezzem
meg, miért jár ide nap, mint nap?”
„Nem messze a templomtól házat építünk,
és ott dolgozom. Déltől van 1 órás ebédidőm.
Gyorsan megeszem az ebédem és a maradék
időt itt töltöm imádsággal, hogy erőt merítsek,
de sajnos csak éppen pár percem marad imádkozni.” – válaszolta a munkásember.
„Oh, értem. És mit lehet imádkozni, ha
mindig csak pár percet tud itt tölteni a templomban?” – érdeklődött tovább a pap.
„Mindig ugyanazt az imát mondom el: Drága Atyám, ma ismételten eljöttem, hogy elmondjam, mennyire boldog és hálás vagyok
neked, hogy eltörölted a bűneimet és, hogy ismerhetlek. Én nem tudom, hogyan kell jól
imádkozni, de azt tudom, hogy sokat gondolok
rád. Szóval Jézus köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen.”
A lelkész meghatódott a munkásember egyszerű, őszinte és szívből jövő imáján. Mondta,
hogy jöjjön nyugodtan, ha ideje engedi, szeretettel látja. Végül a munkásember visszasietett
az építkezéshez, mivel letelt az ebédideje.
A rákövetkező napokban a pap nem látta a
munkásembert eljönni a templomba. Pár nap
után kezdett aggódni, így elment az építkezésre, hogy megkeresse. Sajnálattal hallotta, hogy
kórházba került, egy baleset folytán, így azonnal elindult, hogy meglátogassa. De mindenki
sajnálkozott, mivel nagyon szerették azt az
embert. Amerre csak járt, mosolyt csalt a körülötte levők arcára, és nyugalmat árasztott.
A lelkész, amikor belépett a kórházi szobá-

ba, a nővér örömmel köszöntötte: „Végre valaki, aki meglátogatja szegény embert. Már jó
pár napja itt van, és még csak egy virágot sem
küldtek neki, pedig egy olyan kedves ember, és
még sincs, aki meglátogatná, vagy gondolna
rá.” Ezután kiment a szobából.
A munkásember arcán ugyanúgy ott volt, az
öröm, mint előtte, és így szólt: „ Drága lelkész
úr! A nővérkének nincs igaza. Én olyan boldog
vagyok, mert mindig van valaki az ágyam mellett, aki fogja a kezem, és szelíd halk hangon
beszél hozzám.”
„És mit mond?” – meglepődve kérdezte a
pap.
„Drága gyermekem, ma ismételten eljöttem,
hogy elmondjam, mennyire boldog vagyok,
hogy eltöröltem a bűneidet és, hogy megismertél. Mindig öröm volt számomra őszinte imáidat hallgatni, és sokat gondolok rád. Szeretlek
és gondot viselek rólad, ne aggódj!”
(-net-)

Egy idős cseroki indián
az életről mesélt az
unokájának...
"Küzdelem zajlik a bensőmben," mondta a fiúnak.
"Rettentő harc ez, két farkas vívja egymással.
Az egyik gonosz -- ő a harag, irigység, bánat,
mohóság, arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, felsőbbrendűség és ego.
A másik jó -- ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és hit.
Ugyanez a harc benned is zajlik -- és mindenki
másban is.
Az unoka elgondolkozott egy percre majd
megkérdezte a nagyapját:
"Melyik farkas fog győzni?
"Amelyiket táplálod." - válaszolta az idős indián.
(-net-)

Egy szívmelengető
kis történet
Egy csodálatos kis történet,hogy emlékezzünk arra, az élet valóban szép. Nem tudni, ki
válaszolt, de az biztos, hogy van egy csodálatos lélek az amerikai levélposta hivatalnál.
Abbey, a 14 éves kutyánk a múlt hónapban
meghalt. A rákövetkező napon a 4 éves lányom, Meredith zokogott és csak arról beszélt,
hogy mennyire hiányzik neki Abbey. Megkérdezte, írhatnánk-e egy levelet Istennek, hogy
amikor Abbey a Mennyországba érkezik,Isten
felismerhesse. Azt válaszoltam, hogy szerintem is így kellene tennünk, és a lányom elkezdte diktálni a levelet:
Kedves Isten!
Megkérlek, vigyáznál a kutyámra?Tegnap
halt meg és most ott van veled a Mennyországban. Nagyon hiányzik. Boldog vagyok,
hogy nekem adtad őt, akkor is, ha végül nagyon megbetegedett. Remélem, hogy fogsz vele játszani. Abbey szeret a labdázni és úszni.
Küldök róla egy képet, így amikor meglátod,tudni fogod, hogy Ő az én kutyám.Tényleg
nagyon hiányzik...
Szeretettel, Meredith
Beletettük a levelet a képpel együtt egy borítékba és megcímeztük: Istennek, Mennyország
Feladónak ráírtuk a nevünket és a címünket.
Ezután Meredith jó pár bélyeget rárakott a borítékra mondván, hogy sok bélyeg kell ahhoz,
hogy egy levelet a Mennyországba elvigyenek.
Aznap délután a lányom be is dobta a levelet a
postai levélgyűjtő ládába. Pár nappal később
megkérdezte,hogy vajon Isten megkapta-e már
a levelet? Azt válaszoltam,hogy minden bizonnyal.
Tegnap az ajtó előtt a verandán találtunk
egy aranyszínű papírba csomagolt dobozt, ismeretlen kézírással Meredithnek címezve. Meredith kinyitotta a csomagot. Volt benne egy
könyv: Mr. Rogers - Amikor egy háziállat elpusztul. A belső oldalára oda volt ragasztva a
felbontott boríték, benne a levéllel amit Istennek írtunk. A másik oldalon pedig a kép Mere-

dithről és a kutyáról, és egy üzenet:
Kedves Meredith,
Abbey rendben megérkezett a Mennyországba. Igazán nagy segítség volt a kép, amit
küldtél, rögtön felismertem őt! Abbey már nem
beteg. A lelke itt van velem, mint ahogyan a te
szívedben is mindig ott lesz. Abbey nagyon
szeretett a kutyád lenni. Mióta nincs szükségünk a testünkre itt a Mennyországban, nekem
sincs zsebem, ahova a képet, amit küldtél, eltehetném, így visszaküldöm neked ebben a kis
könyvben, hogy neked is legyen valami, ami
emlékeztet rá.
Köszönöm a csodálatos levelet és köszönöm anyukádnak, hogy segített megírni és elküldeni nekem. Csodálatos anyukád van! Személyesen választottam ki neked! Minden nap
küldöm áldásaimat és emlékezz rá, hogy nagyon szeretlek!
Egyébiránt nagyon könnyen megtalálható
vagyok. Ott vagyok, ahol szeretet van.
Szeretettel, Isten

Az én Kősziklám
Éjszaka, ha néha elkerül az álom,
és néma csend ül már a szobámon,
tolakszik elmémbe sok furcsa gondolat,
de tudom, hogy Jézus megoldja gondomat.
Betölti szívemet áldott Önmagával,
átölel, betakar hatalmas karjával.
Dicsőítem Istent a múltért, jelenért,
az áldásaiért és a kegyelemért.
Tudom, Kiben hiszek, Ki az, Ki véd, szeret,
Ki az, Ki betölti hálával szívemet?
Kősziklám Ő nékem és biztos menváram,
rajta megvethetem erősen a lábam.
Nem inog meg soha, szilárdan áll mindig.
Ezt akarom hinni egészen a sírig,
hogy odaát egykor az atyai házban
Vele élhessek majd örök boldogságban.
(Pálinkás Magdolna)

Félszáz dokumentum
az Újszövetségről
Az emberek a régészettől szenzációt várnak, a média általában akkor figyel fel valamire, amikor úgynevezett szenzációs leletről van
szó - hangsúlyozta Grüll Tibor ókortörténész,
író, a Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti
és Régészeti Tanszék, egyetemi docense, aki
szombati előadásában a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a bibliai régészet jelentőségét mutatja be.
Mint kifejtette, a régészetben nagyon ritka a
valódi szenzáció, évszázadonként legfeljebb 23 olyan lelet kerül elő, amely átírja az addigi
történelemkönyveket. "Az a szenzáció, ami
megváltoztatja a történelmi szemléletünket. A
Bibliával kapcsolatban már eddig is nagyon
sok ilyen lelet került elő és szerintem még több
kerül majd elő a jövőben" - fogalmazott az
ókortörténész.
Grüll Tibor kitért legújabb könyvére is, a
Kövek kiáltanak című műre, amelyben ötven,
közvetlenül az Újszövetségre vagy annak vallástörténeti hátterére vonatkozó történeti dokumentumot elemez. "Ezek főleg epigráfiai
(feliratos) dokumentumok, amelyek a 19. század végétől kerültek elő Izraelben és Európában" - mondta Grüll Tibor, magyarázatként
hozzáfűzve, hogy a feliratok révén olyan személyeket, földrajzi neveket, valamint eseményeket tudnak a kutatók megerősíteni, amelyek
szerepelnek az Újszövetségben.
Ismertetése szerint az 50 feliratot három
téma köré csoportosította. "Az első részben
azokat a dokumentumokat gyűjtöttem össze,
amelyek az Evangéliumokkal, tehát Jézus életével kapcsolatos feliratos és régészeti bizonyítékok. A második részben az apostoli misszióval kapcsolatos leletek, a harmadikban pedig a
korabeli zsidó vallásra vonatkozó feliratok
szerepelnek" - mondta Grüll Tibor, aki az első
dokumentumcsoportból egy olyan zsidó feliratos forrást emelt ki, amely 1961-ben került elő
az izraeli Caesareában.
"Ez egy olyan felirat töredéke, amely az
ókori Izrael 24 papi rendjét sorolta fel. Kései,
a 3-4. században született forrásról van szó,
akkor készülhetett, amikor a papi rendeket
zömmel Galileában telepítették le" - magyaráz-

ta. Hozzátette: a második jeruzsálemi templom
i.sz. 70-ben történt lerombolása után sokakban
élt a remény, hogy felépül a harmadik szentély,
az viszont nem működhetett papság nélkül.
Ezért volt szükséges a zsidók számára, hogy
rögzítsék a papok letelepedési helyeit.
"Szerencsénkre ezeket kőbe vésték és érdekes módon a középkori zsinagógákban megzenésítették és énekelték a papi családi sorrendeket. A Caesareában előkerült töredékből kiderül, hogy a 17. papi család Názáretben telepedett le. Ez azért fontos, mert Jézus gyermekkorát Názáretben töltötte, viszont ez olyan pici
falu volt, hogy a Biblián kívül semmilyen korabeli forrás nem említi. 1961 óta tudjuk, hogy
Názáret valóban létezett, mert ez a felirat bizonyítja" - hangsúlyozta.
A második csoportból Grüll Tibor egy korinthoszi feliratot említett. "Ez Erasztosz magas rangú városvezető, Korinthosz kincstárnokának felirata, amelyet az útburkolatba véstek.
Ma is igen drága az útépítés, nem volt ez másként az ókorban sem, éppen ezért egy városvezető, ha népszerű akart lenni, olyan dolgokba
fektetett bele, mint az útépítés, s annak burkolatába belevésette a nevét, hogy mindenki őt
dicsérje. Erasztosz belevésette a nevét, s azt,
hogy ő a város aedilise, azaz kincstárnoka.
Ugyanakkor egy Erasztosz nevű férfi szerepel Pál apostol leveleiben is, mint olyan személy, aki az igehirdetésre megtért Korinthoszban, s a leghűségesebb tanítványa lett. Szinte
élete végéig követte Pál apostolt minden útjára, pedig nem akárki volt. Egy olyan tehetős
kereskedőváros esetében, mint Korinthosz, egy
városvezető még a gazdagok között is nagyon
gazdagnak számított" - mutatott rá az ókortörténész.
A korabeli zsidó vallással kapcsolatos kordokumentumok közül Grüll Tibor a jeruzsálemi templommal kapcsolatos emlékeket említette, felsorolva az összes olyan epigráfiai leletet, amelyek alátámasztják a sokak által kétségbevont második szentély létét. "Az 1970-es
évek közepén került elő egy olyan kő, amely
valaha a templom dél-nyugati sarkában volt, s
amelynek felirata jelzi, hogy ez volt a 'kürtölés
helye', ahol a papok péntek este, az ezüst kürtöket megfújva kihirdették a szombat bejövetelét" - tette hozzá Grüll Tibor.
(2010. április 23. MTI)

K ö n y v a j á n l ó

Cloud, Henry Dr. & Townsend, John, Dr.:
Családfánk titkai
A gyerekkorunkban a családunkban elsajátított
magatartás- és kapcsolati minták személyiségünk részévé válnak, és egész életünket végigkísérik. A káros minták akár nemzedékeken át
hagyományozódnak kifejtve romboló hatásukat – a család szétesése, lelki sérülés, szenvedélybetegség, családon belüli bántalmazás – az
újabb és újabb generációk életében. De nem
szükségszerű, hogy megismételjük elődeink
hibáit.
Chapman, Gary:
A szeretet mindent legyőz
A szeretet nem jön magától, meg kell küzdeni
érte. A könyvben szereplő negyven igaz történetet olyan emberek írták, akiknek életét megváltoztatta a szeretet, mert akkor sem adták fel,
amikor súlyos akadályok tornyosultak előttük.
Néha mosolyra, máskor könnyekre fakasztó
történeteik – melyeket Gary Chapman reflexiói
egészítenek ki – a cselekvő szeretetről szólnak.
A történetek különböző korú és élethelyzetű
emberektől származnak, és a legkülönfélébb
kapcsolatok szerepelnek bennük:
- a feleség, aki minden dühét a kötésbe fordította, de a fonallal legszívesebben megfojtotta
volna a férjét
- a testvérek, akik éveken át tudni sem akartak egymásról
- az asszony, aki a saját háza küszöbén egy
idegenbe botlott bele
- az elzárkózó szomszéd, akit egy elkóborolt
kislány szelídített meg
- a lány, akinek apja sohasem mutatta ki az
érzelmeit.
Chapman, Gary:
A házasság négy évszaka
Az évszakok körforgása – akárcsak a természetben – a házasságban is ismétlődik: tavaszi
vibrálás és izgatottság, őszi elégedetlenség és
bizonytalanság, téli düh és csalódás, nyári fejlődés és gazdagodás. A világszerte ismert szerző szerint valamennyi szakaszban van lehetőség az érzelmi stabilitás és a boldogság elérésére, illetve megőrzésére.

Chapman, Gary:
Egymásra hangolva
A szerző második magyarul is olvasható könyve a kommunikáció-pszichológia eredményeire
alapozva fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre
neveltetése, környezete és személyes hajlamai
hatására ráhangolódott. Sok házaspár szenved
amiatt, hogy a szerelmi lángolás alábbhagyása
után a férj vagy a feleség nem érzi társa szeretetét. A megoldás egyszerű: fel kell ismernünk
és meg kell tanulnunk társunk "szeretetnyelvét".
Cloud, Henry Dr.:Határaink
Ez a könyv – amely a határvonalak-sorozat
második köteteként jelenik meg magyarul – az
egészséges és ésszerű határok kialakításának
bibliai alapjairól szól. Arról, hogy hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne
csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és felelősen alakítsuk
saját életünket. A szerzők valódi élethelyzetekből és esetekből kiindulva vizsgálják, hol
húzódnak a határaink, mit védenek, hogyan jelölhetjük ki őket, mikor sérülnek meg, és hogyan lehet őket helyreállítani.
Yancey, Philip:
Kerülő utak a boldogsághoz
Az igaz barátok hatása valamiképp meglátszik
az ember életén – összegezhetnénk egyetlen
mondatban Philip Yancey legújabb könyvének
mondandóját, amelyben szellemi mentorairól
készített portréit tárja elénk. A bemutatott
személyek nem csupán a szerzőt győzték meg
arról, hogy éltek a földön olyanok is, akik a
törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés mellett a szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is ismerték. Közülük néhányan a világra is
komoly hatással voltak. Hűségesen követték a
belső hangot, s nézeteikkel kiálltak a nyilvánosság elé. Mások egy köteg papírlap mellé telepedve tekintettek vissza életükre, s jegyezték
le gondolataikat az utókor számára. Akad köztük japán, holland, orosz, indiai, angol és
észak-amerikai. Hagyományos értelemben
nem mindannyian keresztények, sőt egyikük,
Mahatma Gandhi el is utasította a keresztény
hitet. Jézussal való találkozásuk azonban
mindnyájukra maradandó hatást gyakorolt

F a k a n á l
Tárkonyos-citromos csirkecombok
Hozzávalók (4 személyre): 8 darab csirke felsőcomb; só; bors; 2 kis citrom; 2 evőkanál friss tárkony aprítva; 2 evőkanál olívaolaj
Elkészítés: A sütőt melegítsük elő 180 fokra. A
combokat mossuk meg, törölgessük át, sózzuk és
borsozzuk. A citromok héját reszeljük le, levét facsarjuk ki. Egy kisebb edényben keverjük össze a
citrom levét, a lereszelt héját, az olívaolajat, a tárkonyt, majd forgassuk meg a pácban a combokat.
Rendezzük őket sütőtálba, forró sütőben 40-45
perc alatt süssük készre. Sült burgonyával, salátával kínálhatjuk.
Fokhagymás-rozmaringos csirke
Hozzávalók (4 személyre): 8 darab felső csirkecomb; 1 evőkanál liszt; 2 teáskanál só; 1 teáskanál
bors; olaj; 1 fej fokhagyma ; 2 evőkanál friss rozmaring, aprítva; 2 dl fehérbor
Elkészítés: A combokat mossuk meg, törölgessük
át. A liszthez keverjük hozzá a sót, a borsot, majd
a keverékben forgassuk meg a combokat. A fokhagymát szedjük szét, de hagyjuk a gerezdeken a
héjat. Egy nagy serpenyőben melegítsünk olajat, és
süssük körbe a combokat minden oldalukon szép
pirosra. Adjuk hozzá a fokhagymagerezdeket, a
rozmaringot, majd öntsük fel a borral és kevés vízzel. Fedő alatt alacsony lángon pároljuk puhára.
Rizzsel tálaljuk, a megsült fokhagymát nyomjuk ki
a héjából, és fogyasszuk a hús mellé.
H U M O R
-

-

Te hány éves vagy? - kérdi a kisegér az elefántot.
- 5 éves vagyok.
- Érdekes! - méri végig az elefántot, majd önmagát az egérke. - Én is 5 éves vagyok. Igaz, 2
hétig beteg voltam.
Mit csinálsz te ott fenn a fa tetején?
- Cseresznyézem!
- Ej, ej malacka, de oktondi vagy te, hisz ez
egy diófa!
- Nem baj hoztam magammal cseresznyét!

Csörög a telefon a tűzoltóságon:
- Halló, jöjjenek gyorsan! Tűz van!
- Hol?
- Hát itt a házban…
- Úgy értem, honnan beszél?
- A szobából.
- Jó, de hogy jutunk oda?

- Hát nincs már meg az a szép piros autójuk?
A tanító néni kérdi az iskolában:
– Pistike, mondd meg nekem, melyik élőlény növekszik a leggyorsabban?
– A hal.
– Hát ezt meg honnan veszed?
– A papám a múlt vasárnap fogott egy halat, és
azóta ahányszor mesél róla, a hal egyre nagyobb
lesz.
Eseménynaptár
Február
01. 18.00
05. 10.00
05. 11.00
06. 17.00
12. 15.00
26. 17.00

Elöljárósági megbeszélés
Úrvacsorai Istentisztelet
Gyülekezeti tanácskozás
Sakkszakkör
Angol nyelvű Istentisztelet
BVSZ VASÁRNAP

Március
04. 10.00
05. 17.00
07. 18.00
11. 17.00
18. 11.00

Úrvacsorai Istentisztelet
Sakkszakkör
Elöljárósági megbeszélés
Rákoscsabaiak vendégszolgálata
BEMARÍTÉS
Állandó alkalmaink

Istentisztelet: vasárnap 10 és 18 órakor
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Ifjúság bibliaóra:
pénteken 18,00 és vasárnap 9 órától
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Imaházcím:
Lelkipásztor:

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

Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Felelős szerkesztő: Katona Béla
Szerkesztő: Máté Dániel mate.dani@freemail.hu, Máté Daniella,
Technikai szerkesztő: Lesták Károly lestakk@ps.hu

Honlap: www.erzsebet.baptist.hu és www.pbgy.hu

