Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 150. szám

Kinek szolgáljunk?
Észak-Amerika
egyik
sziklás
hegyláncának legmagasabb gerincén, annak is
a csúcspontján van egy óriás tábla, rajta e két
szó: Nagy választó. Annak megjelölésére
szolgál ez a felirat, hogy a hegyéltől keletre
induló vizek az Atlanti, míg a nyugatra induló
vizek a Csendes óceánba folynak. A hegyélre
hulló minden eső, vagy harmattcseppnek
szinte hajszálon dől el a végleges sorsa:
jobbra-e, vagy balra? …
Valamikor Józsué, az Úr szolgája, az
ószövetségi nép vezére, életének utolsó
országgyűlésén ilyen fordulópont elé állította
a bálványokkal kacérkodó népet. Válaszút
elé került ezzel a kétfelé húzó nép, - annál is
inkább, mert Józsué lángoló hittel kijelentette:
„Én és az én házam az Úrnak szolgálunk!”
És a nép az Úr, az igaz Isten mellett dön
tött, amint erről a Józsué könyve 24:17-18.
versei tanúskodnak. A nép döntése az Úr
mellett szólt, mert:
1. Ő hozta ki őket Egyiptomból, a hosszú
rabságból. Mily keserves esztendei voltak
azok az ősöknek! S ha most ők is ott vol
nának még, rabszolgasorban tengődnének.
2. Ő tette a csodálatos jeleket a vándorlás
idején, majd a honfoglalás alkalmával, melyek mind létezését és jelenlétét iga
zolták diadalmas fénnyel.
3. Ő tartotta meg őket gondviselő atyai
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szeretetével. Védelmezte őket az ellenség
táborai közepette!
4. Ő az Isten! Nincs más Isten! Erről sok
szor, nagyon sokszor meggyőződhettek.
Nincs más, akinek érdemesebb volna
szolgálni; nincs más, aki a hódolatra mél
tóbb volna nála. Csak Neki fognak szol
gálni és csak Őt fogják tisztelni.
Izráel népének „nagy választója” tehát
egykor Józsué volt, aki ez elé az alternatíva
elé állította a népet és vezéreit: Vagy, vagy!
Nekünk is, újszövetségi népnek, van egy
„nagy választónk”: Jézus Krisztus! Ő is nyíl
tan és félreérthetetlenül megmondta: „Senki
nem szolgálnak két úrnak!” (Máté 6:24.)
Vagy neki szolgálunk, vagy a világnak.
Gondoljuk meg sorsunkat, múltunkat,
jelenünket, jövőnket… Ne tétovázzunk,
hanem döntsünk, amíg nem késő! Hagyjuk el
a világot és válasszuk helyette Jézust, mert:
1. Ő szabadíthat meg minket a bűn Egyipto
mából… „Aki bűnt cselekszik, szolgája a
bűnnek”, - mondja az Írás. Ebből a káros,
sőt végzetes szolgaságból csak Ő vezethet
ki bennünket! Csak Ő az út…
2. Ő megmutatta csodálatos jelekben Isten
hatalmát és kereszthalálában Isten szere
tetét. Mindezt hiába tette volna? Hiszen
jelei meggyőzőek, halála lebilincselő és
megrendítő. A kereszt nekem örök élet a
hit által.
3. Ő tart meg minket; a Szentlélek által vezé
rel minket. Megtart: mint jó Pásztor, mint
Szabadító, mint erős Isten! Lelke tűz- és
felhőoszlop gyanánt vezet a cél felé, a
mennyei Kánaán felé…
4. Ő az egyedüli Közbenjárónk az Atyánál.

Vivaldi, a Négy
évszak megalkotója

Dicsőségébe visszamenve, nem tétlenül ül
az Atyának jobbján, - esedezik érettünk!
Azt akarja, hogy majd mi is odajussunk, s
ott maradjunk örökké, ahol Ő van.
Válassz! Kinek fogsz szolgálni? A
bűnnek, vagy Krisztusnak? „A bűnnek zsoldja
a halál.” Krisztus szolgálata pedig örök élet!
Egy svéd királyleány eladta gyémántjait,
hogy ezek árából gyógyíthatatlan betegeknek
otthont alapítson. Gyakran meglátogatta a
betegeket. Volt egy beteg, aki látszólag nem
volt fogékony az iránta tanusított szeretettel
szemben. De a királyleány ezt is hűséggel vi
gasztalta. S egy nap a beteg arca megválto
zott; utolsó órája közeledett. A hercegnő még
egyszer szólt neki Krisztus váltsághaláláról,
amire a beteg így válaszolt: „Tudom, hogy
Krisztus vére engem is megtisztított és Isten
gyermekévé tett.” Ezalatt könnyek peregtek le
arcán. A hercegnő később így szólt: „E
könnyekben találtam meg újból a gyémánt
jaimat.”

Antonio Lucio Vivaldi 1678. március 4-én
Velencében született. Talán legismertebb
műve, a „Négy évszak” tette őt napjainkban is
népszerűvé.
Az érett olasz barokk legkiemelkedőbb és
legismertebb mestere volt. Apja hegedűn ját
szott a San Marco zenekarában, valószínűleg
ő volt fia első tanára is. Antonio Lucio Vi
valdi kétségkívül a zenetörténet azon alakjai
közé tartozik, akikkel az utókor meglehetősen
mostohán bánt. Egyfelől hosszú időn keresz
tül tartotta magát az a nézet, hogy valójában
olyan rutinos szerző volt, aki megfelelő hono
rárium fejében hihetetlenül rövid idő alatt
bármit kész volt megkomponálni, és akinek
külsőségekben gazdag, hangszeres zenéje
igencsak egyoldalú. Másfelől zenéjének nem
kedvezett, hogy Vivaldi pap volt: mégpedig
azért, mert ugyan 1700-ban diakónussá, 1703ban pappá szentelték, egyéves szolgálat után a
hajszíne miatt prete rossónak (rőt hajú pap
nak) nevezett zeneszerző egészségügyi
okokra (asztmára) hivatkozva nem mutatott
be többé misét, bár papi jogaival továbbra is
élt. Közben három évig (feltehetőleg 1718tól, vagy 1719-től) Philipp von HessenDarmstadt őrnagy szolgálatában is állott, aki
ez időben Mantova kormányzója volt. 1725ben Amszterdamba utazott, a Roger-Le Cene
kiadóhoz, mely majdnem minden, Vivaldi
életében nyomtatásban megjelent művének
kiadója volt. Ugyanezekben az években VI.
Károly meghívására Bécsbe, majd Prágába
utazott, s a császárnak La cetra címen két,
egyenként 12 hegedűversenyből álló soroza
tot ajándékozott. Prágában 1730-32 között
legalább öt operáját mutatták be.
1705 előtti zeneszerzői tevékenységéről
mind ez idáig semmit nem tudunk; 1705-13
közöttről csak hangszeres kompozíciói is
mertek. Az 1713-ban írt Ottone in villa című
opera megírásától kezdve 1739-ig évente két
operáját mutatták be, mellettük főleg ver
senyműveket alkotott.
Operái előkészítése, valamint a Velencébe
látogató uralkodók és külföldi muzsikusok

Krisztus drága árat fizetett érted! Ha elfo
gadod Őt ma, akkor nem fizetett hiába!
Könnyeidben a golgotai szeretet tükröződik
vissza. Válaszd a halál helyett az életet!
(Írta: Emericus)

Szellő szalad
Szellő szalad a fű fölött,
bimbó fakad, érnek magok,
ringatja egy harangvirág
sejtelmesen a holnapot.
Kis gondjaim egy rózsafán
ülnek, alig pihenve meg,
szállnak tovább, mint víg madár,
nem terhelik meg lelkemet.
Előttem telt kosárral áll,
gyümölcsöket dajkál a nyár,
illat lebeg, napfény nevet,
szebb már csupán a menny lehet.
(Füle Lajos)
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ismeretsége révén kiépített kapcsolatai gya
kori utazásra késztették Vivaldit, aki a húszas
és harmincas években feltehetően külföldön,
Bécsben és Münchenben is járt. Előbbiben
érte utol a halál 1741. júliusában.
Vivaldinak ma mintegy 770 műve ismert a
zenetörténészek előtt, de tudjuk, hogy ez a
teljes életműnek csupán része.
A mélyen hívő Vivaldi zenéje egyházi mű
vei felől tárul fel igazán.
(Nemzetőr Vasárnapi Újság)

Május 22. Délelőtt Mt. 11:25-30. versek
alapján Jézus ígéretéről hallottunk. Ha fel
vesszük igáját, beállunk a sorba, Ő nyugal
mat, békét és boldogságot ad. Almási testvér
köszöntötte Halász Erzsébetet és Deme Ká
rolyt eljegyzésük alkalmával, valamint Gaál
Szilviát, aki Sarkadról hozta át tagságát.
Délután bemerítési ünnepünk volt. Tizenhá
rom fehérruhás állt a bemerítő medence mel
lett, és tett bizonyságot arról, hogy Jézus
Krisztus váltsághalálát elfogadva, önként,
szabad elhatározásuk alapján engedelmesked
nek bemerítkezésükkel Isten parancsának.
Bemerítkezők: Lovász Debóra, Török Andrea,
Horváth Krisztina, Somogyi Ádám, Lesták
Bence, Tóth Imola, Tóka Melitta, Simon
Gábor, Baka Dávid, Liptai Zoltánné, Palotai
Krisztina, Somogyi Donát, Tóth Sámuel.
A zsúfolásig megtelt imaházban szavalattal,
énekkel, zenével, bizonyságtétellel szolgáltak
a bemerítkezők. Magasztaljuk Urunkat, hogy
szaporodik az üdvözülők száma, és kérjük,
hogy Lelkével legyen segítségül az indulók
nak, hogy mindvégig engedelmeskedve Neki,
hűségben járják végig útjukat.

Gyülekezeti Események
Május 1. Úrvacsorai istentisztelet.
Délelőtt az ige (Apcs. 8:26-40.) az etióp fő
ember bemerítkezéséről szólt, akiben volt
vágy az Istennel való találkozásra. Az össze
jövetel utáni gyülekezeti tanácskozáson tag
felvételt tartottunk, kilenc fiatalt fogadott
tagjai sorába a közösség, akik korábban már
elmondták bizonyságtételüket. Délután, az
anyáknapi ünnepen a gyermekek, a fiatalok
szolgálataikkal köszöntötték az édesanyákat.
Május 5. Áldozócsütörtök.
Hagyományosan a soroksári református
templomban ökumenikus istentiszteleten em
lékeztünk meg az Úr Jézus mennybemenete
léről. A soroksári katolikus pap, és a helyi
lelkész igei szolgálata mellett a katolikusok
énekkara és énekkarunk énekelt.

Május 26. Csütörtökön, az istentiszteleten
Kulcsár Sándor, a New York-i magyar bap
tista gyülekezet lelkipásztora szolgált közöt
tünk. A jövőre sorra kerülő 3. MABAVIT
megbeszélése, egyeztetése miatt járt hazánk
ban.

Május 8. Almási
testvér
egész
nap
Szomolyán szolgált. Gyülekezetünkben Papp
Barnabás teológus hirdette az igét Apcs.
16:11-40. (a filippi börtönőr megtérése; mit
cselekedjem, hogy üdvözüljek?) és az Apcs.
21:7-14. (kész vagyok az Úrért akár meghalni
is?) alapján. A zenekar kedves énekeket szó
laltatott meg a délutáni program keretében.

Május 29. Pünkösd után mennyei erő
(Apcs. 4:1-12.) volt a délelőtti igei gondolat.
Péter és János a nép vezetői előtt
Szentlélekkel telve tett bizonyságot. Legyünk
mi is ilyen Jézuskövetők!
Almási tv. az 50. Zsoltár verseivel köszön
tötte Piros Lajos testvért és feleségét 50. há
zassági évfordulójuk alkalmából. Sok áldást
kívánunk további életükre.
Délután Almási tv. Dunaújvárosban szolgált.
Az igehirdetést Papp Barnabás teológus vé
gezte Gal. 2:15-21. alapján. A téma a meg
igazulás volt.

Május 15. Pünkösd.
A délelőtti istentiszteleten Lesták Bence,
Baka Dávid, Liptai Zoltánné és Palotai Krisz
tina tett vallást megtéréséről, és kérte felvé
telét a tagok sorába, amelyet a gyülekezet az
összejövetel utáni tanácskozáson egyöntetűen
teljesített. Az ünnepi igehirdetésekben és
szolgálatokban a Szentlélek kiáradása és
munkája kapott hangsúlyt.
Május 17. Horváth László presbiter a mun
kahelyén rosszul lett, súlyos állapotban szál
lították korházba.

A hónap folyamán megkezdődött az imaház
épületének külső rendbetétele, mert a
terranovával bevont beton felületek elszíne
ződtek. Péter Gábor tv. intézkedése nyomán
garanciában készül az új bevonat.
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Spurgeon gondolatai a csodákról

Fakanál

A szentlélek képes hite fakasztani bennünk,
bármilyen csoda nélkül. A csoda egymaga
nem támaszt hitet.

Párizsi öntet
Hozzávalók 5 személyre: mustár 3 dkg; étolaj
5 cl; ecet (10%-os) 3 cl; főtt tojássárga 3 db;
zöldpetrezselyem 1 csomó; metélőhagyma ½
csomó; törött bors; só.
Elkészítés: Keverőtálba tesszük a mustárt, az
olajat és az ecetet, majd jól összekeverjük.
Hozzáadjuk az áttört, főtt tojássárgát, a fi
nomra vágott zöldpetrezselymet és a metélő
hagymát. Sóval, törött borssal ízesítjük és jól
lehűtjük.

Aki nem hisz Istenben csodák nélkül, az a
hitét a csodákra, és nem Istenre alapozza.
A teremtésben, a gondviselésben és a meg
váltásban annyi a csoda, mint a tengerbenaz
élőlény.
A csodákat nem lehet megmérni, hiszen azok
Isten végtelenségének a kibontakozásai.
Krisztus csodatettei illusztrációk az Ő prédi
kációs könyvében.

Kapros tejfölös öntet
Hozzávalók 5 személyre: tejföl 3 dl; citrom 1
db; étolaj 5 cl; kapor 1 csomó; őrölt fehér
bors; só.
Elkészítés: A jó sűrű tejfölhöz hozzákeverjük
a szűrt citromlevet, és egy kevés olajat. Sóval,
őröl fehér borssal ízesítjük. Végül belekever
jük a finomra vágott kaprot.

Istentől arra nézve csodajelt kívánni, amiről
ígérete szavával kezeskedik, balgatag kíván
csiság és botor hitetlenség.
Humor
Becsületes
- Hogy hívják azt a becsületes, törvénytisz
telő, felelősségteljes, komoly embert, aki a
parlamentben irányítja az ügyeket?
- Liftkezelő.

Zelleres joghurtos öntet
Hozzávalók 5 személyre: zeller 10 dkg; zel
lerlevél 1 szál; joghurt 3 dl; metélőhagyma ½
csomó; citrom 1 db; őrölt fehér bors; só.
Elkészítés: A megtisztított és megmosott zellert
nyersen lereszeljük. A zellerlevelet apróra össze
vágjuk. A joghurtba belekeverjük a reszelt zellert,
hozzáadjuk az apróra vágott metélőhagymát. Só
val, őrölt fehér borssal ízesítjük. Végül a szűrt cit
romlével enyhén savanykásra ízesítjük.

Változatos munka
- Foglalkozása?
- Postán dolgozom, leveleket pecsételek.
- Nem unalmas?
- Ááá, minden nap más a dátum!
Búvárok
- Miért hátrafelé ugranak ki a könnyűbúvá
rok a csónakból?
- Mert ha előre ugranának, a csónakban ma
radnának!

Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:

19,00
18,30
19,30
Péntek:
18,00
Vasárnap: 9,00
9,00
10,00
16,00
17,00
18,30

Matek – töri kombinált feladvány:
Ha IV. Béla 20 év alatt 32 törvényt alkotott,
akkor 15 év alatt 10 törvényt hányadik András
alkotott?
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