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Magdolna könnyei
Halovány arcán könnyek árja
Patakzott bánatos szeméből,
Amikor drága kenet ömlött
Alabástrom szelencéből...
Amikor Jézus lábainál
Bűneit bánva haját tépte,
Akkor is könnyek között szállott
Nyugalom, s béke a lelkébe!
Sziklasír előtt, nagy-nagy csendben
Fénysávos hajnalhasadáskor
– Mellette finom aromákkal –
Könnye hull most is, mint a zápor...
Leroskad, mint a letört rózsa,
Ő most a sírnak néma őre,
Hullnak könnyei, mint a gyöngyszemek
A sötét, hideg sziklakőre.
Üres a sir... Ó, hol a Mester?
Vigasztalan, kietlen látvány...
De nemsokára ujjong a lelke
A földtámadott Krisztus láttán!
S aki bűneit elfedezte,
Aki szívének mélyét látja,
A szomorú, gyönge asszonynak
Kishitűségét megbocsátja...
Magdolna könnyei Jézus lábán
A bűnbánatnak bizonysága, –
Testvér, könnyek közt borulj oda
A golgotai keresztfára!
Magdolna könnye ott a sírnál,
A szeretetnek drága éke, –
Testvér, sirass meg minden percet,
Amit a Jézus nélkül élsz le!
Somogyi Imre

Ne radírozd ki Jézust!
„Azok pedig felkiáltottak: Vidd el, vidd el, feszítsd meg!”(Jn 19,15)
A radírt 1770 táján találták fel, de mindig is voltak technológiák
arra, hogy az írást utólag, valamilyen mértékben el lehessen tüntetni a papírról. Talán van olyan is kedves olvasóim között, aki
kenyérbéllel dörzsölgette a papírt azon a helyen, ahonnan az írást
el akarta tüntetni… Radírgumi vagy kenyérbél: egyre megy: amikor megpróbálod eltüntetni az írást, tulajdonképpen egy vékony
réteget koptatsz le a papírról. Minél többször ismétled az eljárást,
annál valószínűbb, hogy ki fog lyukadni. Minden radírozás roncsol, gyengít.
Nagypéntektől egészen vasárnap hajnalig úgy tűnt, hogy igazán és végérvényesen sikerül véget vetni a Jézus-ügynek. A főpapok, a Nagytanács, a felhergelt nép, de talán még maga Pilátus
is megkönnyebbülhetett kissé, miután Jézus meghalt és a sírboltba
került. Húsvét hajnalán azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Isten
Fiával nem lehet elbánni. Egyelőre, ebben a világkorszakban, Jézus Krisztus visszajöveteléig van módja az embereknek arra, hogy
ne vegyék számításba őt, de semmit, amit Jézus mondott, tett, nem
lehet kiradírozni, eltüntetni, meg nem történtté tenni.
Isten az ő Egyszülött Fiának életével, jeleivel, halálával, feltámadásával a legfontosabb történeteket írta be az emberiség történelemkönyvébe. A Biblia azt mondja: „Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki
megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett:
akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,10) Megdöbbentő szavak. Azt
jelentik, hogy Jézust senki sem kerülheti ki. És akivel minden
egyes embernek találkoznia kell, az nyilván a világ legfontosabb
embere.
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Ahogy telik az időd, életed, végül csak egy rongyos,
ócska papírfoszlány marad. Igen,
el tudod érni, hogy végül ne
legyen már lehetősége Istennek
szinte sehova se írni. Ha viszont
becsben tartod, amit Isten ír a
papírodra, a létező leginkább
neked szóló, reád szabott, személyes szeretet-vallomásokat fogod
a papíron találni. 2013 húsvétján
például ilyesmit: „Meghaltam érted a kereszten, hogy ne kelljen
örökké szenvedned a bűneid miatt. Szeretlek.”

Tulajdonképpen az Úr Jézus földre jövetelének ez az
eszenciája:
Isten
a
világ
legfontosabb embere lett. Ismered
ezt a legfontosabb mennyei lényt,
Jézust?
Képzelj most magad elé egy
darab üres, fehér papírt! Ez a papír az életed. Isten a világ legfontosabb szavait, mondatait szeretné
neked ráírni. Ő, amíg tart az életed, nem adja fel! Ha kiradírozod,
amit ír, újra írni fog. Ugyanazzal
a szeretettel, hatalommal és türelemmel. Ha újra és újra kiradírozod, amit ír, a lapodon előbb
utóbb egy lyuk lesz, majd több.

Fábián Sándor lelkipásztor

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN

Március 3-án a délelőtti istentisztelet után végre sor került arra a fényképezésre, amelyre hetek óta készültünk.
Olyan pillanatfelvételt készítettünk, amelyen a gyülekezet jelenlévő hivatalos tagjain és gyermekeinken kívül
azok a barátaink is láthatók, akik rendszeresen járnak imaházunkba.
Vidáman, de mégis fegyelmezetten zajlott a fotózás, amelynek főszervezője Zsigovics Géza testvér volt, a kamerát Antal Áron újpesti testvérünk kezelte.
A gyülekezet honlapján a képtár menüpont alatt megtekinthető ennek a délelőttnek sok-sok életképe: az úrvacsora, az istentisztelet pillanatai, a fotózás előzményei, a csoportképek, és a fotózás utáni pillanatok is. A tabló,
amelyen a gyülekezeti csoportkép látható lesz, később fog megvalósulni, mert közben elkezdődik az egyéni fotók
készítése is.
Köszönjük a szervezőknek és a segítőknek a hatékony munkát, és hogy jól éreztük magunkat ezen a közösségi
alkalmon is!
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ISMERJÜK ŐT?
Talán furcsállják a testvérek, hogy most miért nem az „egymást” szó került a rovat elejére. Nem történt elírás,
hiszen a mostani interjú alanya nem gyülekezetünk tagja. Újdonságként szeretnénk bővíteni a riportalanyok
körét, hiszen a gyülekezetből már eddig is többen kimondottan nem vállalták az interjút, és a tagok is „elfogynak” egyszer.
Az új rovatban most olyan testvérekkel készült interjúkat olvashatnak a testvérek, akik egykor gyülekezetünkben szolgáltak mint teológus hallgatók, és mivel akkor még nem volt Manna, nem kérhettem tőlük ilyesfajta önvallomást, meg arra is kíváncsi voltam, hogy azóta hogyan alakult az életük.
Az első interjú alanya Boros Dávid testvér, aki – ahogy ő írta – két tanévet is eltöltött nálunk. Biztos vagyok benne, hogy kedvessége, és a szokásostól kicsit eltérő igehirdetései nemcsak bennem hagytak jó emléket, hanem testvéreimben is. Olvassátok szeretettel Dávid szavait!
– Hogyan vezetett Isten abban az elhívásban,
hogy a Teológián tanulj tovább? Milyen élményekkel gazdagodtál a főiskolai évek alatt?
Tizenöt éves voltam, amikor megértettem, hogy Isten
teljes idős szolgálatra hív. Tizenhét éves, amikor eldőlt
bennem a lelkipásztori elhívásra adott válasz. A gyülekezet is megerősített ebben a döntésben, így kezdtem
érettségi után a Teológián.
– Milyen megtapasztalásokat szereztél a különböző gyülekezeteknél, legációk során? Milyen
élményeid vannak Budáról, a mi gyülekezetünkről, a testvérekről? Mit tanultál nálunk, miben
gazdagodtál?
Első évben Sülysápon, majd két évig Pesterzsébeten,
végül ugyanennyi időt a Budai Gyülekezetben töltöttem.
A budai gyülekezetben sok kedves testvért ismertem
meg az istentiszteletek alkalmával – többekkel az élet
azóta is újra-újra összehoz, váratlan, de örömteli helyzetekben. Sok beszélgetésre és vasárnapi ebédre emlékszem vissza. A fiatalok csapatával tölthettem a legtöbb
időt, mindnyájukra szívesen és szeretettel gondolok. A
kamaraerdei szolgálat is szép emlék; nemrég Gödöllőn
szolgálva megszólított egy néni, hogy ő ismer ám, hiszen Kamaraerdőn lakott, amikor én is jártam arra, azóta bemerítkezett, s nemrég óta itt él… Szóval kicsi a
világ.
– Hogyan élted át Isten vezetését abban, hogy hol
vállalj a Teológia után szolgálatot? Hogyan indultál neki a „nagybetűs” életnek? Milyen útravalót
kaptál leendő szolgálatod betöltéséhez? Milyen
terveid voltak?
Talán nem mindenki tudja, hogy az 5. év elég vegyes
volt számomra. Évkezdetkor láttam neki a két szakdolgozatnak, mivel magyartanári diplomán is ügyködtem,
közben pedig munkába álltam. Jeleztem az egyházvezetés felé, hogy nem szeretnék egyből szolgálatba állni,
egy pár évet eldolgozgatnék különböző szakmákban
(raktáros, pék, eladó, sofőr voltak a terveim). Nagyon
megértőek, de bátorítóak voltak.
Mindenesetre az Operaháznál helyezkedtem el, egy
évadon keresztül statisztaként. Nagyon szerettem, és élveztem, de Istennek más tervei voltak.

– Kérlek, beszélj arról, hogy mikor, hol és milyen
családba születtél, kik a szüleid, testvéreid, hogyan és hol teltek gyermekéveid?
Budapesten születtem 1980-ban, egy baptista házaspár
harmadik fiaként. Az újpalotai lakótelepen, majd
Cinkotán nőttem fel, gyülekezetbe pedig Újpestre jártunk.
Szerethető gyermekkorom volt, hívő barátokkal, sok
gyülekezeti programmal tarkítva.
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásodhoz?
Mindez személyessé 12 éves koromban vált: egy gyermektáborban a tábortüzes estén hallottam meg azt a felhívást, hogy életre szóló döntést kell most hoznom.
Nemcsak elhittem, hanem meg is tettem, átadtam Istennek az életem. Nagy megerősítés volt számomra a
bemerítkezés, erre a megvallott alapra könnyebb volt
építkeznem a későbbiekben. Aktív fiatal, olyan
„missziózósabb” fajta bizonyságtevő lettem a gyülekezetben. Közben részt vettem a Falumisszió munkájában
valamint kórházmisszióban is

3

M A N N A

2013. húsvét
tal tanított Isten eddigi hívő életedben? Hogyan
formálta jellemedet?
Egyik jelentős próbánk gyermekeinkhez kapcsolódik.
Első kisbabánk kihordásakor nyugtalanító eredményeket kaptunk úgy az ultrahang-, mind a vérképvizsgálatokon. Down-kór volt a gyanú, melynek árnyékát mintavétel űzhetné el, vagy erősíthetné meg. Mivel
az abortuszon kívül nincs más „megoldás” a bajra, ezért
lemondtunk erről az eljárásról. A hitünk próbájának bizonyult ez az időszak, hála Istennek semmilyen baj nem
történt. De megerősíttette bizalmunkat Istenben, és egymás iránti kötődésünket is.
– Hogy érzed magad Kiskőrösön? Milyen területei vannak a szolgálatodnak, Isten hogyan vezet,
hogyan munkálkodik Benned, mint lelkipásztorban?
Jelenlegi legnagyobb hitküzdelmünk együtt a gyülekezettel, annak több komoly szolgálójával a másfél éve
tartó romamisszió. Gitáros-bizonyságtevős szolgálattal
kezdtük a Délibáb utca közepén, aztán befogadott egy
család. Mára van egy imaterem kint a városszéli romasoron, ahol hetente tartunk istentiszteletet kb. 25 fős létszám mellett. Sokan imádkoznak közülük, nagyon lelkesek. Hallgatóink közül vannak, akik a börtönbe, de
vannak, akik a gyülekezetbe kerültek. Minden alkalmon
velünk vannak öten-hatan, sőt már vannak, akik be is
merítkeztek vagy éppen törekvők. Sok kihívással járó
szolgálat ez, kérjük a kedves budai testvéreket, hogy
rendszeresen imádkozzanak ezért.
Kedves családommal együtt köszöntünk mindenkit,
várva, hogy kivel-kivel Isten mikor vezet majd közös
útra, találkozásra. Áldást kívánunk Fábián testvér és
családja szolgálatára is, aki iskoláskori jó barátom. Szeretettel és a kiskőrösiek köszöntésével búcsúzunk: Boros Dávid, Ágota, Gréti és Balázs.
– Kedves Dávid! Köszönjük kedves válaszaidat.
Szolgálatodra és családi életedre ezzel az igével
kívánjuk Istenünk további áldásait!
„… légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a
tisztaságban.” (1Tim 4,12)
hiszen így „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Magánéletem újrarendeződésének egyik lépéseként
elköltöztem otthonról egy barátomhoz albérletbe. Teltek a hónapok, amikor megcsörrent a telefon, és Kiskőrösre hívtak egy hétvégére. Mivel „ifjúsági-, segéd- és
nyugdíjas-lelkipásztort” keresnek. Sem jó kifogás nem
jutott az eszembe, sem ellenkezést nem éreztem magamban a dologgal kapcsolatban, úgyhogy vállaltam a
hétvégét, nem tűnt veszélyesnek ☺. Jól telt az a pár
nap, megbeszéltük a következő alkalmakat, és elbúcsúztunk.
Eltelt pár hónap, és azt vettem észre, hogy Isten bevont a szolgálatba, és a kiskőrösi testvérekkel megszerettük egymást. 2004 nyarának a végén odaköltöztem,
és elkezdtem a nagyon izgalmas szolgálatot. Rengeteg
időst is fiatalt ismertem meg – e két kör volt a fő területem –, valamint családjaikkal is jó kapcsolatba kerültem. A Szeretetház vezetőjénél, Opauszki Gyuriéknál
laktam a tetőtérben, és vele is sokat dolgoztunk együtt.
Eközben eltelt egy év, és a gyülekezet lelkipásztort keresett az ügyintéző Hetényi Lajos bácsi vezetésével.
Vártam, ki lesz az új „főnököm”, amikor hirtelen rám
terelődött a szó. Meglehetősen képtelennek tűnt a dolog, hiszen nem voltak ilyen ambícióim, nekem tetszett
ez a könnyedebb, fiatalos megbízatás. De Istenre bíztam, és a gyülekezet felkért a szolgálatra három évre,
mondván ezalatt találjak házastársat.
– Fel volt adva a lecke. Ezek után hogyan vezetett
Isten Téged a párválasztásban?
Magamban mosolyogtam, „ha az csak úgy menne”, de
mégis próféciának bizonyult ez az időmeghatározás.
2005-ben iktattak be lelkipásztornak, és pont akkoriban
vettem észre a szegedi „kolléga” lányát, Kübler Ágota
Manuélát. Következő nyáron indult a kapcsolatunk,
melynek sok – elsősorban belső – akadályt kellett legyőznie, de éppen ezek erősítettek meg minket abban,
hogy Isten egymásnak szán. „Belenyugodtunk akaratába”, akarom mondani fülig szerelmesek voltunk, és nagyon örültünk annak, hogy 2008-ban végre összeházasodhattunk, némi iskolák befejeztével.
Fél évvel később a gyülekezet megerősített a szolgálatban immár családostul, meg nem határozott időre.
Azóta két gyermekünk van: Gréti 2010-ben, Balázs Salamon 2012 nyarán született. Minden rendben velük,
nagyon aranyos, kedves gyermekek.
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek ál-

Ádány Judit

Hivatás
…az égi madár fészkére száll,
a róka barlangjába fut,
az Ember Fia lábai alatt
végtelenül kígyózik az út,
Ő ott hajtja álomra fejét,
ahol hajnalig imádkozott…
– így is követsz?
el kell döntened

talán neked sem lesz otthonod,
(sem autód, sem hétvégi kerted)
ha a pénzeddel – én rendelkezem;
napjaid nemcsak percekből állnak,
– az órádat is átadod nekem?
Amit érte kapsz, az valami más,
ez a hivatás!
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BIZONYSÁGTÉTEL

„Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.”
(Mk 14,36/b)
képpen mi baja volt, azt máig sem tudjuk. A kórházi zárójelentésen is az állt, hogy a láz közvetlen okát nem
sikerült megállapítani. Ez tartott három hónapig. S mikor ki tudtam mondani: ha eddig adtad nekünk Ágit,
akkor is köszönöm és „legyen meg a te akaratod”. Hát
mit is mondjak, ez egyáltalán nem volt könnyű. Viszont
ez után fokozatosan javult a kislány állapota.
Hadd mondjak el egy olyan esetet is, aminél nem
mondtam ki, hogy „legyen meg a te akaratod”. Méghozzá azért nem, mert szentül meg voltam győződve,
hogy kérésem Isten akaratával megegyezik. Azt kértem
ugyanis, hogy álljon helyre a békesség, és szeretetben,
egységben tudjanak egymás mellett élni azok, akikért
imádkoztam. Tudom, hogy a világban elég gyakori
probléma ez, de mikor azt érinti, aki közel áll hozzám,
akit nagyon szeretek, akkor ez nem mindegy. Hittel
imádkoztam abban a tudatban, hogy Istennél semmi
sem lehetetlen. Azt nem mondhatom, hogy Isten nem
hallgatta meg a kérésem, de azt igenis mondhatom,
hogy nem teljesítette. Pedig kitartóan, évekig imádkoztam érte.
Most ezeket a dolgokat összehasonlítva állíthatom,
hogy az események alakulásától függetlenül több, vagy
kevesebb tusakodás után, de amikor kimondtam, hogy
„legyen meg a te akaratod”, akkor békességem volt és
hitben erős voltam. Amikor pedig nem, a hitem is meggyengült és békességem sem volt. Isten különös kegyelme nyilvánult meg irántam, hogy helyre állított.
Ági egy gyermekkori imádsága jutott eszembe. „Úr
Jézus, gyógyítsd meg anyukát. Egy kicsit ugyan már
meggyógyítottad, de sok dolgod lesz vele, mire egészen
jó lesz.” Igen! Velem Istennek sok dolga van még, mire
egészen jó leszek.
Örömmel olvasnám mások ebbéli tapasztalatát, és
szívesen tanulnék belőle.

Az Úr Jézus ezt az imádságot a Gecsemáné kertben
mondta és igencsak sok gyötrődés előzte meg. „Halálos gyötrődésben még kitartóbban imádkozott és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.”
(Lk 22,44)
Mindannyiunk életében előfordult már, hogy kimondtuk ezt több-kevesebb tusakodás után. Néha egészen könnyen megy. Például ilyen eset volt az életemben, mikor érettségi után elküldtem a jelentkezési lapomat a Szegedi Tanárképző Főiskolára. „Legyen meg
a te akaratod.” Csak akkor vegyenek fel, ha Isten engem ebben a munkakörben akar látni.
Vagy amikor Ági kb. 5 éves volt, és úgy feküdtem
egy kórházi ágyon, hogy azt hittem, onnan többé nem
kelek fel. Úgy imádkoztam: Istenem, tudod, hogy én
szeretném fölnevelni a gyermekeimet, de azzal is tisztában vagyok, hogy nem én tudom őket megtartani, hanem Te. Te pedig akkor is meg tudod őrizni őket, ha én
nem vagyok mellettük. „Legyen meg a te akaratod.”
Eddigi életem legnehezebb próbája az volt, amikor úgy
tűnt, hogy a kislányunkat 11 hónapos korában elveszítjük. Azt gondolom, hogy minden szülő úgy van vele,
hogy inkább ő legyen beteg, mint a gyermeke. Abban
az időben halt meg a családban egy 5 éves kislány.
Utána nem sokkal betegedett meg a mi lányunk. A vérsüllyedése 60 volt, a láza 40-41 C°, és hogy tulajdon-

Kiss Pálné Kati

Megadom magam
És minden úgy lesz, amint Te akarod
Én Istenem, mennyei Atyám
És minden jó lesz, amit Te tanácsolsz
Életemnek tűnő alkonyán.

Bevallom, hogy nem is olyan régen
Álmok, vágyak vittek magasba
S roppant erővel törtem utat vissza,
Tél helyett a fényes tavaszba.

Rég elhagytam a szép nyári mezőket,
Őszutónak hangja hívogat;
Nem fáj a szívem, ha az esti árnyak
Közel hozzák sötét síromat.

De végre jöttél és megkorbácsoltál.
Béke csönd lett az álmok taván.
Én ezután már nem akarok semmit
Csak Te akarj – s legyen úgy, Atyám.
Somogyi Imre
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Emlékeim
„Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok,
sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki.” (Zsid 10,32)
mert féltem, hogy akkor senki sem mer tovább dolgozni. Sikerült közben „megközelíteni” az illetékeseket (25
család 25 darab kb.100 kg-os sertést szolgáltatott be az
államnak). Így megmaradhatott a felépült imaház. (Erről bővebben írt az „Isten oltalmában” c. könyv) Az akkor 117 tagú gyülekezetből, aki csak elbírt egy fél téglát, mindenki dolgozott. Megújult nemcsak a gyülekezet, hanem mindannyiunk élete is. Ilyen összefogásra,
egységre vágyom ma is.
Még egy eset jutott az eszembe. Karácsony éjszakáján a fúvósokkal kivonultunk zenélni. Ekkor a rendőrség elkobozta az összes hangszert tőlünk, amit csak sokára kaptunk vissza. Azután következett május elseje,
amikor arra kényszerítettek bennünket, hogy az utcákon
felvonulva zenéljünk. Tudni kell, hogy a múlt rendszerben nem volt szabad semmilyen indulót fújni, mert ez
lázításnak számított. Mi nagy hanggal, ropogósan fújtuk: „Krisztus katonái sorakozzatok...”, meg azt, hogy
„Föl barátim drága Jézus zászlaja alatt” kezdetű énekeket. Természetesen a kényszerítők nem ismerték ezeknek a szövegét, csak a falu vallásos emberei. Ezek nagy
örömmel hallgatták.
A gyülekezetet nagyon szerettem, otthonomnak
mondanám. Az a kegyelem jutott nekem, hogy házasságkötésemtől kezdve az imaház közvetlen szomszédjában laktunk. Több mint 20 éven át, vállaltuk a gondnoki munkát is. Télen, hajnali 3 órától már el kellett
kezdeni a fűtést, hogy 9-re, az imaóra kezdetére kellemes meleg legyen. Amíg az imaház melegedett, nekem
volt időm elcsendesedni, és készülni az összejövetelre.
Nagyon jó volt, hogy nemcsak a terem lett meleg, hanem az imádkozók szíve is meleg volt. Ezek a buzgó
összejövetelek mély nyomot hagytak az életemben.
Nagy örömmel szolgáltam, amivel csak tudtam.
Mégis a legnagyobb örömet az jelentette a számomra, ha azt éreztem, hogy a Szentlélek formálta az életemet. Sok eseményen keresztül csiszolta Isten az életemet. Ezek segítettek abban, hogy alázatban tudjak maradni.
Ahogy idősödöm, úgy érzem, hogy egyre közelebb
kerülök az Úrhoz. Ahogy a szemeim gyengülnek, egyre
jobban látom a célt, a láthatatlant (Zsid 11:27). Egyik
legkedvesebb igém a 23. zsoltár. Van egy nagyszerű
ígéret is számomra (Jer 29:11), hogy jó véget szánt nekem az Úr. Ezt már évek óta napról-napra meg is élem,
amiért nagyon hálás vagyok Istennek.

Szeretném
megosztani
a
testvérekkel életem néhány
meghatározó
eseményét.
Vallásos családba születtem,
de szüleim sajnos nem voltak
megtérve. Anyagi helyzetünk
nagyon szánalmas volt. Volt
olyan időszak, hogy napokig
nem
volt
kenyér
az
asztalunkon. Édesapám az ital
rabja volt, ami miatt az egész
családunk élete keservessé vált. Isten kegyelméből, miután 1960-ban megtértem, megtért az édesapám is. Attól kezdve igazi változás lett a családunkban.
Tíz osztályt végeztem el. Ebből négyet a szülőfalumban, majd kettőt a szomszéd faluban Ez az iskola 6
km-re volt otthonunktól, ahová naponként gyalog jártam. Négy osztályt később esti iskolába jártam. Ezután
a bányászati szakképzettséget szereztem meg. Sajnos a
tanulást tovább nem tudtam folytatni, mert rossz anyagi
helyzetünk miatt dolgozni kellett menni. Tizenöt éves
voltam, amikor megkezdtem a munkát az ippi szénbányánál. Itt 32 évet dolgoztam, ebből 28-at föld alatt.
1960-ban, 18 éves koromban megtértem, ami egész
további életemet meghatározta. Nemet mondtam minden szeszes italnak, ami életem végéig fog tartani. Sokat misszióztunk más fiatalokkal, akik ugyanakkor tértek meg. Több gyülekezetbe is eljártunk, ahol az Úr
használt bennünket. Egyik vasárnap este 9 km-re tőlünk
az összejövetel után egyik háznál összegyűltünk kb. 20an, és reggelig együtt bibliáztunk, imádkoztunk. Csak
virradatkor indultunk haza gyalogosan.
A bányában két munkatársam megtért, amiért engem
nagyon megfenyegettek. Végül az Úr kimentett a bajból.
Életem egyik legnagyobb eseménye az volt, amikor
1983-ban engedély nélkül új imaház építésébe fogtunk.
Addig is volt egy kis Imaházunk, de addigra már kinőtte a gyülekezet. Szeretnék az építkezésről egy keveset
írni. A kis imaház körül új alapot raktunk le, amire három nap alatt építettük fel az újat (10x22x6 métereset).
A kicsit ezután bontottuk el. De az ellenség sem aludt.
Kijöttek a megyétől, és megírták a jegyzőkönyvet, hogy
15 napon belül kötelesek vagyunk lebontani az épületet.
Ezt én nem írtam alá (mivel mindenért én voltam a felelős). Emiatt nagyon megfenyegettek, és nagy büntetéssel ijesztgettek. Azt ígérték, hogy buldózerrel le fogják
bontani. Erről nem számolhattam be a gyülekezetnek,

Csepei Géza
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Gondolatok családról, vallásról és a nagyvilágról
volt rájönnöm: a világot tényleg az ördög és csatlósai
irányítják. A mai emberek lelke nagy veszélyben van,
szerte a világon. Magyarországon fizikai értelemben
nincs keresztényüldözés, a módszerek kifinomultabbak
lettek. Lassan másfél éve nincs tv-előfizetésünk. Nem
azért, mert beütött a válság, hanem azért, mert elegünk
lett. (Újságot sem szoktam vásárolni, elvi okokból: nem
támogatom a szennylapok íróit a munkásságukban).
Szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy lelkünk
ellensége már a szobánkban tevékenykedik, és mi hagyjuk ezt. Sokszor feküdtem le úgy egy áttévézett este
után, hogy éreztem, a lelkemben nincs minden rendben.
Tudat alatt zaklatott voltam. Évekig nem kerestem az
okát, megvoltam a magam kis hiábavalóságában, egészen 2011 júniusáig. Akkortájt a fél hétkor kezdődő híradónak csúfolt műsort néztem éppen, amiben őszintén
szólva nem hallottam hírt. Ebben az idősávban fut egy
másik hírműsor is a konkurens tv csatornán, de ott sem
mondtak nekem semmi hírt (hírnek nevezem az olyan
információkat, melyek közvetlenül hatnak az életemre –
gondolok itt pl. gázáremelésre, jogszabályváltozásra).
Ezzel szemben gyilkosság, gyilkosság hátán, akármerre
kapcsoltam. A legkisebb településről is élőben jelentkeztek, csak folyjon a vér. Ez csak egyfajta műsor a sok
közül, amely lélekromboló tulajdonságokkal rendelkezik. Azt hazudják, erre van igény. Mi ebből nem kértünk tovább és szeretnénk, ha Balázs sem kezdené az
életét ilyen közegben. Mint felelős szülők, nem tehetjük
ki felesleges negatív hatásoknak – fog részesülni elég
sok rossz dologban, későbbi élete során. Az internetszolgáltatás megmaradt, így mégis naprakészek lehetünk a világ történéseit illetően.
Visszatérve arra a gondolatra, miszerint a Biblia
csak korlátokat szab (Tízparancsolat). Ezek a törvények
a normális emberi életformát garantálják a társadalomban. Önmagában nem ment meg senkit a betartásuk, de
ha kiiktatjuk az életünkből, állati szintre süllyedünk. A
ma embere észrevétlenül sodródik ebbe az irányba, „barátok közt, jóban, rosszban”. Sajnos ez a „való világ”.
Ha egy növényt megfosztanak a gyökereitől, és vízbe
teszik, úgy tűnik nincs életveszélyben. Pár nap múlva
viszont elpusztul. Az istentelen ember is ebben az állapotban van. Sokszor elcsodálkozom azon, művelt emberekkel hogyan lehet elhitetni, hogy a világ magától
jött létre: az ember kialakult csak úgy magától, az állatból. Ha az evolúció igaz, most miért csinált az emberiség hátraarcot, emberből állatba? Tudós ember, aki a
logikát keresi mindenben, hogyan hihet el egy ilyen ostobaságot. Talán azért ragaszkodnak hozzá, mert a természettudományok ezen az alapon nyugszanak, és ha
már az alap sem igaz, minden más, ami ráépült, borulhat? Sokakat átvertek az elmúlt századok során olyanok, akik a sötét oldalt szolgálták. Legfőbb hazugságuk
az volt, hogy nem hisznek senkiben, ugyanakkor azt
terjesztették: nincs szükséged ISTENre, hitre, még lel-

Hunyady Sándor az eredeti
nevem, de sokan csak Hunyiként
ismernek. Gulyás Kinga férje
vagyok
Egy éve jelent meg interjú
velünk a Mannában, azóta
megszületett kisfiunk, Balázs.
Mostanában sokat gondolok
vissza gyermekkoromra annak
apropóján, hogy apa lettem.
Szinte hihetetlen, hogy a most alig 6,5 kg-os kisgyermekből, ha ISTEN úgy akarja, hozzám hasonló paraméterekkel megáldott egészséges felnőtt férfi válhat. Hogy
ez így legyen, a szüleinek olyan áldozatkésznek kell
lennie, mint amilyenek a mi szüleink is voltak. Köszönjük nekik hogy felneveltek minket, most már tudjuk,
nem lehetett egyszerű.
Furcsa belegondolni, hogy egykor JÉZUS is ilyen
kisgyermek volt, mint most Balázs. ISTEN emberekre
bízta a Fiát: gondoskodjanak róla, és tegyenek meg
mindent érte, ami rajtuk áll emberileg. A helyzetünket
hasonlatosnak érzem ehhez az állapothoz, de mi jobb
környezetben élünk, nem kell menekülnünk. Egyszer
számot kell adnunk arról, hogyan is neveltük őt. Talán
keresztyén háttérrel könnyebb helyzetben vagyunk,
mint azok, akik csak úgy élik az életet gyökerek nélkül.
Sok rossz példát láttam életem során, hogyan ne álljunk
hozzá egy párkapcsolathoz, és gyermekneveléshez.
Sajnos egy rossz házastársi, élettársi kapcsolat, az esetek döntő hányadában azt eredményezi, hogy a gyermekre nincs idő, a neveléséhez nincs energia, rossz a
követendő minta, hiányzik a szeretet.
A mai korszellem szerintem a következő dolgokat
próbálja meg elhitetni nemcsak velem, hanem másokkal
is:
• a házasság csak egy papír, semmi több, tehát
abszolút szükségtelen;
• sarkítva: nem akarok gyereket, mert nincs rá
pénzem, ráadásul elég nekem a magam baja;
• ne kötődj senkihez, élvezd az életet;
• ne törődj senkivel, mások sem törődnek veled.
Ha a helyzet úgy hozza, a boldogulásod érdekében gázolj át másokon;
• a Bibliában leírt törvények azért rosszak, mert
csak tiltanak;
• legyél saját magad istene.
Lehetne még példákat sorolni, de ezek, úgy hiszem,
fontos problémák a mai társadalomban. Az iskoláimban
és munkahelyeimen is sokszor hallottam a fent említett,
jó bevésetett gondolatokat elhangozni. Nem tudom a
korszellem kifejezést ki találta ki, de nagyon ráérzett arra a valakire, aki a szálakat mozgatja. Megdöbbentő
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Sajnálom, mert amiben hitt, vagy csak bedarálta, 23-24
évvel ezelőtt cserbenhagyta Őt, és társait. Be kell lássuk, a mostani rendszer sem jobb, (sőt talán alattomosabb) ezért zsákutca az emberekbe, rendszerekbe, tudományba vetett hit.
Ha eljön egyszer a földi életem vége, nem szeretnék
reménytelenül meghalni. Az emberek többsége talán
azért választja a hitetlenséget, mert nem mernek belegondolni abba, Valaki minden mozdulatukat látja, és
egyszer ítélni fog felettük. Egyszerűbb inkább ilyenre
még csak nem is gondolni. Nagyon nehéz szembesülni
azzal: nem mi emberek tartjuk kontroll alatt a saját életünket. Ha kérjük ISTENT segítsen meg, és feltételek
nélkül elfogadjuk, amit ad, a végén nyugalmat találunk.
Olyan világban élünk, ahol állandó jelleggel életveszélyben vagyunk. Aki átérzi ennek súlyát, nem tehet
mást, csak ISTENBEN bízhat.
Tele vagyok hibával én is, és talán mások is, de a
legjobb ember is alkalmatlan a JÉZUS általi megváltás
elfogadása nélkül a mennyei életre. Húsvét közeledtével, éppen megváltásunk eseményeire fogunk emlékezni. Remélem, Húsvét üzenete nem veszít jelentőségéből a jövőben sem. Hogy ez így legyen, mindenkinek,
aki ismeri a Biblia által feltárt igazságot, ragaszkodnia
kell hozzá.

ked sincs. A halál után nincs semmi. Itt kell kiélned
magad.
Azok, akik mégis keresik a földöntúlit, vágynak hitre, talán még nagyobb veszélynek vannak kitéve, mert
elképesztő torz vallási irányzatok vannak kialakulóban.
Akár magukat kereszténynek nevezett csoportok is hordozhatnak magukban veszélyt! A New Age vonal erősödik, vallásos szervezeteken belül is. Még az is lehet,
hogy ezeknél is van egy „jézus”, aki magyar volt, aki
spiritizmust tanított, fénnyé vált, csak egy tökéletes
ember volt, stb. Nem akarok rosszat mondani ezekre a
szervezetekre, nem ismerem mélységében egyiket sem.
A jelenség, mint olyan, érdekes inkább. Erről Pálnak is
megvolt a véleménye (a történelem ismétli önmagát) a
Galatákhoz írott levél 1. részében, 6-10-ig. Ha lesz lehetőségem, Balázst figyelmeztetni fogom, ne essen
olyan csapdába, amely tévútra tereli lelkileg, sőt akár
anyagilag kizsigereli, és megnyugvást nem ad neki. Hiszem, ha valaki ISTENT keresi tiszta szívvel, JÉZUS
megváltó áldozatát elfogadja, a SZENTLÉLEK nyugalmat ad neki. (Máté 11: 25-30.)
A faluban, ahol éltem, az egyik tanárommal beszélgettem néhány éve a kocsmában (ez az egyedüli „kulturális központ” ☺ ). Már túl van a 60-on. Nem volt hívő
soha. Kérdeztem, hogy van mostanában? Betegeskedett
akkoriban, és nem volt jó állapotban. Azt mondta, nekem: „Jó volt ez az élet, csak sajnos lassan vége van”.

Hunyady Sándor

VELÜNK TÖRTÉNT

Oroszlányi szolgálat
Komárom-Esztergom megyei volt bányásztelepülés imaházába látogat. Igehirdetéssel, versekkel, bizonyságtételekkel és énekekkel megyünk – örömmel, és mosollyal jövünk haza. A szolgálócsoport összetétele minden alkalommal változott. Hála az Úrnak, hogy gyülekezetünkben
ennyi lelkes szolgáló akad! (Ezúton is köszönjük azoknak
az áldozatát, akik részt vállaltak a munkában!)
A maroknyi hívő testvér mindig nagy örömmel és hálával fogad minket: örülnek, hogy elvisszük nekik az Úr
Jézus örömhírét és vigasztalását. Utóbbinak különösen
nagy szükségét látjuk: a tucatnyi testvérből álló gyülekezet átlagéletkora a nyugdíjas kort súrolja, mondataikból,
imáikból felsejlik a nem megtért gyermekeik sorsa felett
érzett fájdalom, és a gyülekezet létszáma miatti keserűség.
Egy kisgyermekes fiatal házaspár is tartozik közéjük, ők a
közösség motorja. Egy ún. Baba-mama Klubot is szerveznek, ahová barátkozó, érdeklődő kisgyermekeseket hívnak
el. Ez missziójuk része.
Imádkozzunk oroszlányi testvéreinkért: könyörögjünk
élő, megújuló reménységért, új megtérőkért, azért, hogy
világíthassanak a városi éjszakában! És imádkozzunk a
budai szolgálókért, hogy kitartóan, reményt adva érkezhessünk Oroszlányba minden alkalommal!

Amikor lelkipásztorunk, Fábián Sándor megérkezett gyülekezetünkbe, már az első beszélgetésekben felmerült a
gondolat, hogy az eddig intenzíven szolgáló gyülekezeti
tagok talentumait ne ássuk el, hanem keressük meg azokat
a szolgálati területeket, ahol ajándékaikat, tehetségüket
kamatoztathatják.
Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy egy kis, vidéki
gyülekezettel alakítsunk ki patrónusi kapcsolatot. Így merült fel az oroszlányi gyülekezet neve, amelynek tagjai
megkeresésünkre örömmel igent mondtak.
December óta tehát havonta egy alkalommal, minden
második vasárnap gyülekezetünk egy különítménye a

Nagy Péter
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Őrbottyánba kéne menni…
csapatvetélkedőkkel tölthettük el, amit Nagy Peti által
vezetett lelki, majd szendvicsekben megtestesülő testi
táplálék követett.
A kedves vendéglátó fiatalok tényleg minden szükségletünkre odafigyeltek, így arra is, hogy éjszaka kellőképpen fáradtak legyünk a családoknál töltött jó ízű
alváshoz, amihez a nap zárásaként egy kis bowlingozást
hívtak segítségül.
Vasárnap délelőtt a dicsőítős imaóra, és a vasárnapi
iskolások vidám szolgálata után Kotán Béla őrbottyáni
lelkipásztor hirdette az igét. A szállásadóinknál töltött
bőséges és nagyon finom ebéd után, a délutáni alkalomra való várakozást a két ifjúság közös játékokkal és beszélgetésekkel töltötte el. Az esti evangélizáción ifjúságunk dicsőítő csapata vezette az éneklést, ezt követte
Mikolics Anikó és Horváth Ádám bizonyságtétele,
Nagyné Évi szavalata és Ádám, Évi, Sonkoly Anna közreműködésével előadott, nagyon elgondolkoztató színdarab készített fel minket lelkipásztorunk igei buzdítására.
Nagy öröm volt megtapasztalni, hogy mennyire áldásos volt az esti alkalom és nagy öröm volt látni, hogy
olyan sok érdeklődő volt az Úr iránt, hogy még az ajtóban is álltak. Hálás vagyok Istennek, hogy ebbe az ifjúságba tartozhatom, és hogy ilyen élményeket élhetek
meg velük, mint ez a hétvége!

Egy néhány hónappal ezelőttre visszatekintő kedves
meghívásnak eleget téve az ifjúság egy részének csipetcsapata március 16-án útra kelt, hogy egy fergeteges
hétvégét töltsön el Pesttől harminc kilométerre, az
őrbottyáni fiatalok társaságában. A szélsőséges téli időjárás ismeretében reggel kicsit aggódva tekintettünk a
minket váró útviszonyokra, azonban az Úr nagyon úgy
rendezte, hogy a burkolat nem hogy havas, még szinte
vizes sem volt. Úti célunkhoz megérkezve nagy szeretettel fogadott az ottani nem is olyan kis ifjúság.
Közös dicsőítéssel kezdhettük a közös együttlétünket, a hazaiak vezetésével. Ezt követően egy egymást
megismerős, a társaságot összekovácsolós játékban vehettünk rész. Miután megjött az étvágy, az ebéd sem
váratott sokat magára. A nagyon finom gulyáslevest
követően különféle palacsinták rengetege fogadott minket, így száj nem maradhatott éhesen. A délutánt vicces

Kalla Balázs

Tavaszi Gyerekklub
Mély tartalmú mondanivalóját a szemléltetés tette
még maradandóbbá. A legnagyobb ajándékról szólt a
gyerekeknek, a keresztről, ami által szabadok lehetünk,
szabadságot, szeretetet és életet kaphatunk. Szolgálata
zárásaként egy imádságot tanított a gyerekeknek,
amelyben a megtérés lehetőségét kínálta fel nekik. A
záróének után következett a résztvevők által nagyon
várt ajándékátadás. A sok kis rutinos résztvevő már tudta, hogy melyik oldalon lehet a fiú-kisfiú illetve a lánykislány csomagokat megkapni. A gyerekek nagyon tartalmas csomagokkal térhettek haza most is, melyeket
Nagyné Zsuzsa vezetésével többen készítettek elő. A
mostani alkalmon 73 csomagot vettek át a vendég és a
gyülekezeti gyerekek összesen.
Az alkalom zárásaként most sem maradhatott el az
ízletes kalács és tea. Köszönet illeti mindazokat, akik a
sok háttérszolgálatban helytálltak (előkészítés, kalács
beszerzés, pakolás, mosogatás...). Ez az alkalom magvetés volt. Bár láthatnánk kikelni ezeket a magokat!

Március 24-én, vasárnap délután megint együtt lehetett
a Gyerekklub népes csapata. Szépen megtelt az imaház
kicsi és nagy gyerekekkel, azok szüleivel és nagyszüleivel. Fábián Sándor testvér köszöntése után következett
az énektanulás. A lelkesítő és mély tartalmú énekeket
Nagyné Évi és Boda Gábriel tanították meg a gyerekeknek. A zenészek Zsigovics Virág, Gulyás Zsombor
és Nagy Péter voltak.
A tanítást a gyerekek többsége által már jól ismert
Kiss Laci bácsi tartotta, a tőle megszokott stílusban.

Fábiánné Zsuzsanna
Fotó: Zsigovics Géza; még több kép a gyülekezet honlapján
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TALLÓZÓ

Jézus Krisztus a szenvedés útján
A Názáreti Jézus önmagát Emberfiának nevezte. Miként a földi embereknek, neki is része volt a testi szenvedésekben: éhezett, szomjazott, szállás nélkül, sokszor
szeretet nélkül, megértés nélkül járt a földön. Ezek a
szenvedések megváltói munkájának csak földi kísérőjelenségei voltak. A tényleges szenvedés-útnak három kiemelkedő eseménye és helye van.
Az első, a negyven napos pusztai tartózkodás utolsó
fázisa. Itt nem a kenyérnélküliség a fontos elem, hanem
a Sátán kísértése. A Sátán emberi útra szerette volna terelni a megváltás útjának nehézségeit már világosan látó Emberfiát, hiszen Ő magáról jól tudta, hogy Isten
Fia. Nem olvasható ki a rövid leírásból ennek a döntéshelyzetnek minden nehézsége és kínja, de el kell gondolkodnunk azon, hogy Mária Fia micsoda szellemi
erővel küzdött: a Sátán energiájával szemben! A gyötrelmek után a helyreálláshoz angyali szolgálatra volt
szüksége. (Mt 4:11) A szenvedés első nagy állomását
követően hosszú utat tett meg, tanított, gyógyított,
imádkozott... Több év telt el, mire a második, igen-igen
nagy jelentőségű nehéz órái elérkeznek és ezek az órák
tulajdonképpen átmenet nélkül
jutottak el a harmadik szenvedéscsúcshoz!
Ez
a
második
hely: a
Gecsemáné. A szenvedés, a tusakodás, emberi gyötrelmének
kifejezésére használja a Szentírás:
„verejtéke... földre hulló nagy
vércseppek” megfogalmazást (Lk
22:44) Jézus szava „szomorú az én
lelkem mindhalálig” (Mt 6:38)
mutatja fájdalmas lelkiállapotát.
Ebben a szellemi harcban az Isten
iránti engedelmesség és a testi
szenvedés gyötrő fenyegetésének
együttesét láthatjuk meg. Micsoda
küzdelmes órák, míg az imatársak
alszanak. Az a bizonyos „pohár” lebegett szeme előtt:
„ki tudjátok-e inni?” (Mt 20:22) – kérdezte a Zebedeus
fiakat; és most előtte áll a nagy, a megfoghatatlanul óriási feszültség: neki kell kiinnia. Mi ez a „pohár”? Márk
10:38 szerint „megkeresztelkedésről” van szó, amit
Lukács 10:50 „szorongató” helyzetként elemez. Ez a
„keresztség” a szenvedés keresztsége. Ennek a harcnak
egy fájdalmas kitörése: „megverem a pásztort, elszélednek a juhok” (Zak 13:7 alapján Mk 14:27) a tanítványok nehéz helyzetét, elesésük lehetőségét láthatja. A
szellemi harc gyötrődésből fakadó mondata könyörgés
a Mindenhatóhoz: „amennyiben lehetséges, távozzék el
tőlem ez a pohár” (Mt 26:39/a). Ez volt a döntés órája!
Ki tudja-e inni a poharat, vagy elveszünk mindannyian?

A szenvedés nagysága: a világ bűnterhének keresztfára
emelése, hogy mint a „bárány” azt végrehajtsa, s ebben
Ő a megígért „Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” (Jn 1:29)
Fájt-e már a bűnöd, kedves Olvasóm! Érezted-e már,
hogy lesújt, földre tipor, összezúz a bűn terhe? De ez
csak egy ember bűne, legyen bármilyen sok és terhes,
ez emberé és egynek kellene elhordoznia. De mekkora,
mértékegységgel ki nem fejezhető súly, hordozni a világ bűneit: ezerét... milliárdét!? A szenvedés útjának ez
a csúcsa, micsoda imatusakodást jelentett Jézus számára. És egyedül volt. Még a társak is elszunnyadtak. Akkor, amikor a nagy teher, az elhordozhatatlan súly vállalása elhangzott: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én
akarom, hanem ahogyan te” (Mt 26:39/b, Lk. 22:42).
Ezt követően kapott segítséget: „Ekkor angyal jelent
meg... és erősítette őt” (Lk 22:43). Földi lény nem volt,
aki ebben a helyzetben őt erősíteni tudta volna; de adott
segítséget az Atya, miután az engedelmességi nyilatkozat elhangzott. Ó, fényes küzdelem, melynek gyötrelme
a győzelem felé vezetett! Az engedelmesség több az áldozatnál” – (1Sám 15:22). A
vonatkozó Mt 1. és Mk 1. szerint –
azt kell mondanunk, hogy az
engedelmesség itt dőlt el. Jézus
Krisztus
áldozatvállaló
szolgálatának a döntő mérkőzése
Gecsemánéban zajlott. De hátra van
még az „áldozat” bemutatása! A
szellem, a lelki gyötrődésnél lehet-e
valami még nagyobb? Nekünk,
akiknek nem kellett ezt az óriási
tehervállalást megtennünk, a még
hátralevő testi szenvedés tűnik
nagyobbnak. A most leírtak szerint
úgy látom: Gecsemáné nem kisebb
a Golgotánál!
Mivel a szenvedés útja címet
adtam ennek az írásnak (bizonyságtételnek), így erről
az útról rögzítenünk kell az ismereteinket; úgyis mint
az eddig leírtakban olvassuk, úgy is, ahogyan a következőkben látni fogjuk. A szenvedés útja tudniillik nem
Pilátustól a Golgotáig vezetett, az annál sokkal, de sokkal hosszabb!
Az engedelmes Emberfia ezt mondja Gecsemánéban
a fogdmegeknek: „Én vagyok” (Jn 18:5), és elindul a
vállalt, a megharcolt úton, nem kell vele szemben erőszakot alkalmazni. Ez az út több napig tartott. Ha a különböző írástudók, naptármegfejtők világánál nézzük
ezt az időtartamot, akkor egy bizonyos: nem csütörtökön volt a Gecsemáné-beli küzdelem. Ha a Szentírás leírásait tüzetesen átnézzük, akkor a négy evangélium
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menetrendjéből világosan elénk áll a többnapos út, - bár
erre az evangélisták nem utalnak. Mindazok a kihallgatások, továbbküldések, újbóli szanhedrin-összehívások
egy péntek délelőttbe semmiképpen nem fértek bele azt
tekintve, hogy az Úr már 12 óra előtt a keresztfán volt.
Hogy mikor volt az éjszakai küzdelem: kedden, szerdán
– nem világos, de fontos, hogy győzelemmel zárult!
A szenvedés útja összekötött kezeket, arcul veréseket, szembeköpéseket, katonai taszigálásokat, étlenszomjan éjszakai börtönöket, újabb és újabb kihallgatásokat, kigúnyolásokat jelentett. Mindezen testi fájdalmak fölött ott tudhatjuk az ennél sokkal nagyobb –
számunkra fájóan értékesebb – szenvedést: bűneink
terhét! De ehhez jön még a megkorbácsoltatás (a többágú, ólom végű szíjkorbáccsal – negyvenet egy híján
módon.) Ez már sok esetben halálos egy legyengült
szervezet számára. Jön a töviskorona is az újabb gyalázkodásokkal. Majd indul a „keresztút”, a „Via
Dolorosa”-ként emlegetett utcai menetelés a kapun kívüli kivégző hely felé, ahol újabb esemény lép közbe:
az elgyötört, a katonai kínzások találékonysága által
meggyengített, a többnapos szenvedéstől majd összeeső
Jézus a nehéz keresztfát nem tudja végigvinni. Bizonyára meg akarta tenni, a poharat teljes mértékben ki
akarta inni – „a lélek ugyan kész, de a test erőtelen”. De
ott volt Czirénei Simon, és mert a római katonáknak joguk volt őt kényszeríteni, vitte Jézus keresztjét (éppen
arra járt; de micsoda áldás származott ebből a „véletlenből” Simonnak is, családjának is!)
A mérhetetlen borzalom a hegyen folytatódott: először a csuklók még földre fektetve. Inak, izmok, erek,
idegek roncsolódtak a szögek által, melyek felfüggesztő
helyzetbe emelik a testet. Aztán az álló kereszten a boka: az egymást keresztező két boka csontjain, izmain,
idegeken, ereken átvert szög a fájdalom iszonyatos
nagyságát jelentette! A lábfej kis támasztékon rögzül. A
néhány perces függés után fellépő légzési elégtelenség
miatt irtózatos fájdalommal járó mozdulatra van szükség: a támaszkodó lábak által felemelhetővé válik a test,
és a tüdő ismét levegőhöz jut. És ez megismétlődik
sokszor: kezeken függés – lábon felnyomakodás! Iszonyúan fáj a boka, borzalmas a csuklók fájdalma, nincs
levegő és kapkodni kell, újból... és újból.
Szenved. De kijelent és intézkedik. Szenvedésének
formája bizonyságtétel. (A lator és a százados.) Szavai
különösek: földi viszonylatra is szólnak, egyedülvalóságról árulkodnak, ugyanakkor a kozmikus rend helyreállítását is bizonyítják. Jézus számára a szenvedés útján
azonban még mindig nincs megállás. A meggyötört test
a véresre vert háttal újból és újból nekidörzsölődik a keresztnek – levegővétel, függeszkedés a karok ereje által; felnyomakodás, légzés és így megy ez órákon át.
De mi ez a kimondhatatlan szenvedés ahhoz képest,
amit felkiáltása fejez ki: a legnagyobb fájdalom az Istentől, az Atyától való elszakadás. „Én Istenem, miért
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hagytál el engem?” (22. Zsoltár szerint Mt 15:34). Az
Isten Fia az Istentől elszakítva, az Atyától elhagyatva –
és a világ bűneinek terhe húzza-vonja a kimerült testet!
Ezek a kínok együttesen kimondhatatlanul nagyok. De
most nincs angyal, nincs sehonnan segítség. Egyedül...
egyedül... egyedül!
Tehette volna-e másként az Isten? Lett volna mód,
másféle kiutat találni a bűn terhének elhordozására, a
bűnök alóli felmentés nagyszerű ajándékához? Emberi
kérdések.
Az Isten Fia, Atyjától elhagyottan függ a kereszten:
most már „csak” Emberfia. És ez törvényszerű... az Isten nem halt meg, Fiát az Isten elhagyta. (Beszélhetnek
a filozófusok, az útszéli keresztek... nem halott az Isten!) Az engedelmes Fiú, az Emberfia halt meg a kereszten, aki ki tudja jelenteni: „Elvégeztetett!” (Jn
19:30). A megmentő a nagy kegyelmi utat végigjárta,
itt a végső óra... Örvendj világ, örvendj ember: teérted,
miértünk, a nagy mű, - az emberiség megszabadítása az
örök haláltól – befejezett tény! A keresztről hangzó
egyetlen nagyszerű szó, megmentő szózat jelenti ezt ki:
„Elvégeztetett!”
A Fiú utolsó sóhajaként elmondta, amit azóta sokan
mondtak utána „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet.” (Lk 23:46.) Ekkor megrázkódott a föld! A sírok
megnyíltak és a Szentek Szentje előtti kárpit föntről az
aljáig meghasadt. Amikor a kereszten az Emberfia szíve meghasadt, akkor hasadt fel a kárpit is: szabad az út
a felséges Isten mennyei trónjához.
Ember! Figyelj! Érezz, lásd: mit tett érted Isten. Mit
tett Megváltó Jézus Krisztusunk értünk, az emberiségért. Mindez a Golgotán történt. A halál beállt – Pilátus
szerint meglepő gyorsan, de akik végigkísértük őt a
szenvedés útján tudjuk, hogy mérhetetlenül hosszú volt
ez a szenvedés-út! A szenvedő Emberfiát ezután levették a keresztről. Némileg megkenték balzsammal, gyolcsokba burkolták a testét és sírba helyezték. A sírban
ember nyugszik. Ember, akinek nincs ereje önmagát
feltámasztani. Az Emberfia Ő, aki az Atya kezébe tette
le lelkét; és az Atya úgy határozott – már a világ teremtése előtt! – hogy test és lélek találkozzanak. Az Atyáé
a tett, az Övé a dicsőség: feltámasztotta Jézust, Úrrá és
Krisztussá tette őt!
Magasztaljuk hát Jézus Krisztust, a mi Urunkat,
Megváltónkat az engedelmességből fakadó csodálatos
útjáért; magasztaljuk őt, akit az Atya feljebb emelt
mindennél és mindenkinél. Most már a felemelt Fiúé a
dicsőség, a hatalom; most már Ő az Uraknak Ura, a Királyok Királya! Halleluja!
Dr. Meláth Ferenc
Megjelent az 2001. évi Múlt, jelen, jövő c. kiadványban
Közreadta: Ádány Mihályné Annuska
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Fájdalom és jelenlét
Nem ismeretlen számunkra az alábbi írás szerzője, Grész Gábor testvér. Őt nemcsak a Timóteus Társaság magyarországi vezetőjeként ismerjük (FÉK-programjuk ismert és elismert nemcsak egyházi körökben), hanem úgy is, mint gyülekezetünk egyik volt tagjának, Tarnai Edinának a férjét. Edina részben itt nőtt föl gyülekezetünkben, és Gábor is egy időben rendszeresen részt vett az ifjúsági alkalmakon. Házasságukat Isten három gyermekkel áldotta meg. Az alábbi bizonyságtétel középső fiúkkal,
Renátóval történt események hatására íródott.

„Ölj meg Papa, lőj le, kérlek!” – ez nem az a mondat,
amit két napon át szívesen hallasz újra meg újra a
gyermeked szájából miközben nézed, ahogy egy brutális műtét után minden molekulájával a fájdalomtól
szenved. Sok időt töltöttünk mindhárom gyermekünkkel különböző kórházak különböző osztályain az évek
során, de 14 éves Renátó fiúnk mostani műtétje egy új
fejezetet írt családunk egészségügyi regényébe. A fejezet címe: Fájdalom.
Ahogy ott ültünk hosszú órákon, napokon keresztül
a kórházi ágya mellett, arra gondoltunk, hogy vajon mire jó ez a sok fájdalom és hogyan lehetne azt enyhíteni.
A műtétet követő második napon reméltük a fájdalom jelentős csökkenését. Ez be is következett egészen
a gyógytornász megjelenéséig, aki „kényszerítette” a
karjainak felemelésére és felültette, még több fájdalmat
és az első könnycseppet szülve a hősiesen küzdő fiúnk
szemében. Jól látszott, hogy a gyógyulás útja a fájdalom mezején keresztül vezet. Nincs gyógyulás, nincs
egészség fájdalom nélkül. Ha „jól akarunk lenni”,
akkor fájdalmat kell okoznunk és kényszerítenünk
kell magunkat arra, hogy olyan dolgokat tegyünk
meg, amelyek fájdalmasak, nehezek és szenvedéssel
teliek – ez igaz fizikailag, érzelmileg, kapcsolatilag és
lelkileg egyaránt.
A fájdalmon keresztül Isten azt mondja, hogy
nem vagyunk egészségesek, valami rossz a testünkben, a lelkünkben, a kapcsolatainkban, érzelmeinkben,
stb. Időnként Isten azért enged fájdalmat (fizikai,
lelki, érzelmi, stb.) átélnünk, mert ez vezethet a
gyógyulás útjára. (Nem minden fájdalom vezet
gyógyulásra, de elmondja, hogy valami rossz történik
bennünk, amire oda kell figyelnünk.) Sokszor a lelkünk,
a kapcsolataink, az érzelmeink fájdalommal kiáltják,
hogy valami nem stimmel, nem vagyunk „egészsége-

sek” és sajnos túl gyakran elfojtjuk a fájdalomnak ezeket a kiáltásait. „Fájdalomcsillapítókat” veszünk be,
hogy a lelkünk, a szenvedő kapcsolataink és a megsebzett érzéseink fájdalmát tompítsuk. Bevesszük a „hatalom, a büszkeség tablettáját”, vagy az „elismerés tablettáját”, vagy a „szex tablettáját”, vagy a „vásárlás tablettáját”, vagy a „pénz tablettáját” vagy a „szórakozás tablettáját”, hogy ezekkel enyhítsük az üres lelkünk fájdalmát. De anélkül, hogy megtalálnánk a fájdalom valódi okát és azt kezelnénk, soha nem leszünk egészségesek.
Mindnyájan sokféle fájdalmat átélünk. A változás
fájdalom. A bizonytalanság fájdalom. A csalódás fájdalom. A kudarc fájdalom. Minden alkalommal, amikor
elveszítjük a kontrollt az életünk vagy azok történései
felett, fájdalmat érzünk a lelkünkben. De ennek a
kontrollnak az elvesztése az Isten kontrollja alatti
egészséges élet útjára vezethet – mert az igazi „egészség” az, amikor Isten kontrollja alatt van az életünk.
Ezért nem lesz fájdalom a Mennyben, hiszen ott már
teljesen „jól leszünk”, egészségesek leszünk. Nem lesz
semmi, aminek meg kellene gyógyulnia, így a fájdalom
okafogyottá válik majd, hiszen nem kell, hogy a gyógyulás felé irányítson bennünket és figyelmeztessen arra, hogy valami rosszul működik bennünk.
Hányszor kívántam az elmúlt napokban, hogy a fiam
helyébe léphessek. Sokkal inkább elszenvedtem volna
helyette ezt a fájdalmat, mintsem végignézzem őt,
ahogy szenved. De Isten nem hoz semmit az életünkbe
és a szeretteink életébe sem, ami ne lenne szükséges a
növekedéshez. Isten megengedi a fájdalmat (fizikai,
lelki, érzelmi, kapcsolati, stb.) a gyermekeink életében
is, mert ez az ő növekedésükhöz, „egészségükhöz” kell.
Fájdalmat okozni valakinek, akit szeretsz azért,
hogy ő „egészséges lehessen és jól legyen” a valódi
szeretet igazi jele. Ha a szeretteinket megóvjuk a
fájdalomtól (csalódás, kudarc, stb.), akkor jövőbeli
„egészségüktől” fosztjuk meg őket. Ezért a fájdalom
és a szükséges fájdalom okozása lehet jó.
Nem tudjuk elviselni a fájdalmat, ezért utakat keresünk, hogyan könnyíthetnénk azt. Láttam, hogy az orvosok mindent megtettek annak érdekében, hogy enyhítsék Renátó fájdalmát. Szerettem volna valami módját
megtalálni annak, hogy megszabadítsam őt ettől. Ekkor
ezt suttogta: „Papa, fogd a kezem!” Az egyetlen mód –
az imádságon kívül – amivel enyhíthetem a fiam fájdalmát az, ha ott vagyok vele és fogom a kezét. Jelen12
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létre van szükségünk a fájdalom útján! Valakinek a
jelenlétére, aki szeret minket! Egy „céltalan” jelenlétre, amikor nem akarunk semmit megoldani, semmit elérni, semmit megváltoztatni. Egy jelenlétre, amikor tudjuk, hogy semmit nem tehetünk, csak ott vagyunk.
Együtt vagyunk a szenvedővel, mert a szenvedő csak a
mi jelenlétünkön keresztül tudja megosztani a fájdalmát. S muszáj megosztanunk a fájdalmunkat, mert
nem a fájdalomra lettünk alkotva! A fájdalom nem
volt benne Isten eredeti tervében. Egy másik ember jelenléte megosztja a fájdalmunkat és könnyebbé teszi
annak elviselését! Hát nem ez, amiért részben létezik
az Egyház a világban: jelen legyen a megsebzett, fájdalomtól szenvedő beteg világban, hogy jelenlétével tegye
kevésbé fájdalmassá az életet? Részben nem ez az, amiért mindnyájunknak egy gyülekezetbe kell tartoznunk,
hogy így a gyülekezetben való jelenlétünkön keresztül
ezt üzenjük egymásnak: „Itt vagyok, hogy megoszd a
fájdalmat, amit tapasztalsz”? A puszta jelenlétünk azt
a kötődést kommunikálja, amelyre teremtve lettünk
egymással és Istennel. A puszta jelenlétünk azt üzeni, hogy egymáshoz tartozunk – s ezen az egymáshoz

tartozáson keresztül enyhül a lélek fájdalma. Ha nem
érzed át, hogy pusztán a jelenléted a gyülekezetben hogyan enyhíti mások fájdalmát a sajátodéval együtt, és
ezért mennyire fontos, akkor a lelked elzsibbadt, s talán
lelki paralízisben szenvedsz.
Jézus nem pusztán az erejét, a megbocsátást, a vezetését ígéri nekünk, hanem a JELENLÉTÉT: „Veletek
vagyok a világ végezetéig!” Az Ő jelenléte nélkül nem
tudjuk elhordozni az élet fájdalmát. Ő tudja, hogy
mennyire fontos ez a „jelenlét”, mert senki nem volt
jelen, hogy Ő megoszthassa a saját fájdalmát! Még
az Atya is magára kellett, hogy hagyja Őt a szenvedésében! Magára maradt a rettenetes fájdalmában! Micsoda szeretet ez irántunk, akik ellenségei voltunk!
Mennyire hálás vagyok ezért a szeretetért!
Mennyire hálás vagyok, hogy jelen lehetek és foghatom a fiam kezét!
Grész Gábor
Forrás: http://egytanu.wordpress.com/
2013/01/14/fajdalom-es-jelenlet/

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN

Levél a távollévőkhöz
Nem is gondolnánk, hogy sok olyan testvér él e kis hazában, akinek – rajtunk kívül – jelent valamit a Manna.
Régi árvaházi növendékek és családjaik, illetve azok a
gyülekezetek is el szokták olvasni, ahol ezek a testvérek
élnek. És rajtuk kívül még régi budaiak, olyan barátok
vagy érdeklődők, akik valamelyik gyülekezeti tagon keresztül kapcsolódnak gyülekezetünkhöz.
Én most ezek közül a kedves testvérek közül azoknak üzenek, akik valahol az ország másik felében tényleg mannának tekintik a Mannát.
A nagydorogi gyülekezet nagyon kicsi, csupán öt
testvérből áll. Közöttük van a Szíjjártó házaspár: Imre
bácsi, aki árvaházi növendék volt, és felesége, Mariska
néni. Ez a kicsi gyülekezet sokat nélkülözi az élőszóban
elhangzó igét, mivel körzeti állomás, és így ritkán jut el
oda a lelkipásztor. Innen a mi imaházunkból kaptak
éveken át kazettákat, amelyekről vasárnap hallgatták az
igehirdetéseket, vagy videofelvételt, amit már meg is
tudtak nézni. Ha valaki fiatal be tudja nekik állítani, akkor szoktak istentisztelet közvetítést is nézni.
Március 10-én vasárnap reggel telefonált gondnokunknak, Évának Mariska néni, hogy aznap délelőtt az
lesz náluk az istentisztelet, hogy felolvassák a márciusi
Mannát. Hát… Először szóhoz sem jutottam a meglepődéstől. Ilyen megtiszteltetést és megbecsülést!
KÖSZÖNJÜK!
Hálás a szívem, hogy a jó Atya így megáldotta azoknak az odaszánását, akik akárcsak egy betűt is írtak,

vagy valamilyen írást odaadtak, hogy az bekerüljön
bármelyik Mannába, mert az a betű és az az írás egy istentisztelet része lett! Megáldotta munkánkat, mert testvéreink örömére lett az újság, pedig nem is budaiak,
akiknek és akikről elsősorban készül ez a lap. Ezzel
együtt újra elém hozta Istenünk a mi jó dolgunkat, itt
Budán. Nálunk egy héten háromszor is szól az ige a
szószékről, több kisebb közösségbe is járhatunk (ifi,
mamakör, imacsoport, házicsoport), ahol hétről-hétre
feltöltekezhetünk Isten szava és a másik hite által. Csak
el kell vennünk ezeket az áldásokat. Míg máshol az jelenti a közösséget Istennel, hogy egy lelki-szellemi tartalmú gyülekezeti újságot olvasnak fel istentisztelet
gyanánt.
Kedves Mariska néni, kedves nagydorogiak! Most
együtt köszönhetjük meg Istennek, hogy van miről írni,
van mit olvasni, mert közös a hitünk. Sok szeretettel kívánjuk Isten áldását az ottani testvérekre! Kívánjuk,
hogy Ő erősítse meg a testvérek testét, lelkét és szellemét, hogy igaz legyen ez az ige a nagydorogi testvériségre is:
„Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi
a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a
Krisztusnak napjára” (Fil 1,10)
Őszinte testvéri szeretettel:
Ádány Judit és a bizonyságtevő budaiak
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GYERMEKOLDAL
Kedves Gyerekek!
A márciusi rejtvények helyes megoldásait és a színezéseket a lépcsőházi táblán láthatjátok. Akik jutalomban
részesülnek: Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és
Sebestyén, Kiss Máté, Uri Benjámin és Zsigovics Dorina
(Boda Gábriel ☺)
Most pedig következzenek az új feladatok, amelyeket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és
ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel
oldjatok meg. Megfejtéseiteket április 28-ig dobjátok
be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat kap.

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük
az egyetlen áprilisi
szülinapost!
Egyed-Kiss Márk
(ápr. 18.)
.

Nagy iskolások (11 év felett)
Mostani rejtvényetekben a különböző állítások mellett lévő három lehetséges megoldás közül kell kiválasztani az
igazat. (A megfejtéshez Máté evangéliumának leírását vegyétek figyelembe!) Karikázzátok be az általatok jónak
ítélt választ, majd vágjátok ki a rejtvényt, és nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba!
1. Hányszor szólt előre az Úr Jézus tanítványainak a szenvedéseiről?
a.) kétszer
b.) háromszor
c.) hétszer
2. Mennyi ezüstpénzért árulta el Júdás az Úr Jézust?
a.) 30
b.)20
c.) 100
3. Melyik városban fogyasztotta el tanítványaival az Úr Jézus az utolsó vacsorát?
a.) Betániában
b.) Názáretben
c.) Jeruzsálemben
4. Hol ígérte meg Péter az Úr Jézusnak, hogy sohasem tagadja meg Őt?
a.) a Gecsemáné kertben
b.) a Golgotán
c.) az Olajfák hegyén
5. Kiket vett maga mellé az Úr Jézus a Gecsemáné kertben, amikor az Atyához imádkozott?
a.) Pétert és a Zebedeus két fiát b.) Pétert és Mátét
c.) Jánost és Fülöpöt
6. Mi volt a jele annak, hogy Júdás elárulta az Úr Jézust?
a.) megfogta a kezét
b.) megcsókolta
c.) rámutatott
7. Hogy hívták a főpapot, aki kihallgatta az Úr Jézust?
a.) Annás
b.) Nikodémus
c.) Kajafás
8. Mit kérdezett (többek között) Pilátus az Úr Jézustól?
a.) Mit vétettél ezek ellen?
b.) Te vagy a zsidók királya?
c.) Te vagy az Isten fia?
9. Hogy hívták azt a rabot, akit a nép választott az Úr Jézus helyett?
a.) Barabbás
b.) Balthazár
c.) Barnabás
10. Hogyan segítette cirénei Simon az Úr Jézust a Golgotára vezető úton?
a.) inni adott Neki
b.) bekötötte a sebeit
c.) vitte helyette a keresztjét
11. Melyik esemény nem játszódott le, amíg az Úr Jézus szenvedett a kereszten?
a.) a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt
b.) a főpapok megbánták tettüket, de már nem tudtak közbeavatkozni
c.) a római százados felismerte Jézusban Isten Fiát
12. Ki nem volt ott, amikor az Úr Jézus meghalt?
a.) a két lator
b.) a magdalai Mária
c.) József, az ács
13. Kik őrizték az Úr Jézus sírját?
a.) a főpap emberei
b.) Pilátus katonái
c.) a tanítványok
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Óvodások (7 év alatt)
Ezen a képen Máriát láthatjátok, aki találkozott a feltámadt Úr Jézussal. Színezzétek ki a rajzot, és ha akartok, akkor szép, tavaszi virágokat is rajzolhattok rá. Ha elkészültetek, vágjátok ki a képet, és a nevetekkel együtt dobjátok
a szokásos dobozba!

Kisiskolások (7-11 év)
Mostani rejtvényetekben egy igevers kezdő szavait rejtettük el a keresztben.
Nem kimondottan húsvéti ige, de azért érdemes utánanézni, hogy hol is található.
Ha megtaláltátok a Bibliában, írjátok ide az egész igeverset és az igehelyet is.
A kész rejtvényt vágjátok ki, majd a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba!
Megfejtés:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
igehely: …………………………………………………..

Közreadta: Fábiánné Zsuzsanna
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Szeretettel
köszöntjük
áprilisban született
testvéreinket!
Szabó Sándorné
(ápr. 3.)
Bányai Jozefina
(ápr. 4.)
Boda Péter (ápr. 4.)
Uri Ildikó (ápr. 6.)
Nagy Lajos (ápr. 8.)
Ádány Ferencné
(ápr. 10.)
Tokaji Istvánné
(ápr. 14.)
Ádány Orsolya
(ápr. 15.)

Menyhért Béláné
(ápr. 16.)
Simon Erika
(ápr. 21.)
Lippai Gábor
(ápr. 25.)
Zákány Csaba
(ápr. 26.)
Juhász Béla
(ápr. 28.)
Sztasák Mihály
(ápr. 30.)

Gyülekezeti alkalmak
−

Vasárnap:
9,15 óra: imaóra, törekvők
alkalma, gyerekeknek bibliakör
10 óra: Istentisztelet
17 óra: Istentisztelet
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra
− Péntek: 17 óra Biztos Szikla
Klub, 19 óra Ifjúsági alkalom
Minden hónap második vasárnapján, a délelőtti istentisztelet után
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény és lelkes testvéri beszélgetések.
Minden hónap harmadik vasárnapján a délutáni istentiszteletet a Kamaraerdei Idősek Otthonában tartjuk.

„Isten a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor
még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Rm 5,8)
Jézus Krisztus a kereszten mindent Magára vett, amit nekünk kellett
volna elviselni bűneink miatt. Hatalmas súllyal nehezedett Rá a világ
összes bűne. Mindent kifizetett helyettünk Jézus, az Ő vére minden
tartozásunkat kiegyenlítette.
A mi dolgunk a bűnök rendezése, a bűn minden formájától el kell
fordulnunk. Jézus Krisztus az egyedüli Szabadító. Ő törheti meg a kötelékek erejét. Egész emberi mivoltunkat érintő nyomorúságainkat leveszi rólunk. Betegségektől, rossz szokásoktól, fájó emlékektől, elutasítottságtól megszabadít, csak mindent a kereszthez kell vinni.
Korlátlan lehetőségek helye a kereszt, de ez csak akkor működik, ha
másoknak meg tudtok bocsátani.
Merjétek elvenni a keresztről mindazt, ami a tietek lehet!
Lukács Edit

Betegeink
Ádány Erzsébet
Bányai Jozefa
Bocska Istvánné
Búzás Lászlóné
Czifranics Győző
Egyed Ferencné
Gulyás Józsefné
Kiss Gyula
Menyhért Béláné
Molnár József
Pomázi Lászlóné
Simon Lászlóné
Szabó Sándorné
„Nekem az olyan böjt tetszik,
amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom
köteleit, szabadon bocsátod az
elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha
mezítelent látsz, ruházd fel, és ne
zárkózz el a testvéred elől! Akkor
eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged
sebed. Igazságod jár előtted, és
az Úr dicsősége lesz mögötted.”
(Ézs 58: 6-8)

Vers

Április
Egyik szeméből ver a zápor,
a másikból a Nap nevet;
a határban kinn szorgoskodnak
a gépek és az emberek.
Ünnepet is hoz, sok virággal,
és nagyapánk úgy tudta még:
bő termés lesz, jó aratás, ha
Szentgyörgy nap előtt
zeng az ég!
Bár előfordul, hogy még látszik
a lehelet hajnal felé,
a madárfüttyös víg legényke:
Április – fut a Nyár elé!
Lukátsi Vilma

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu
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