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A gyermekért
Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki gyermekeit
Jézushoz vezette.
A legszentebb ösvényt
nekik megmutatta,
az az édesanya
a legtöbbet adta.
Én sem kívánok mást,
mint hogy megérhessem:
gyermekeim lelkét
tudni szent kezedben,
Ösvényedet járva
házadban szolgálni,
velük együtt Téged
örökre imádni!
Kárász Izabella

Isten – haza – CSALÁD
Bár tudom, hogy a címbéli szólánc egy politikai párt jelmondata, szándékaimon kívüli lenne bármilyen ilyen olvasatot adni ennek a néhány gondolatnak. Mindössze azt
gondolom, hogy egy olyan értékrendet fejez ki frappánsan
és tömören, amit mi, hívő emberek is magunkénak vallunk. Ebből a hármasból emeljük ki most a „család”-ot!
Három aktualitása is van annak, hogy anyák napja kapcsán
szóljunk erről.
Az első. Néhány hete publikáltak egy kutatást, melyből
több sajtótermék is idézett. Több országban is vizsgálatot
folytattak arról, hogy milyen összefüggés van a férfiak
várható életkora és aközött, hogy mennyire vesznek részt a
család életében. A kutatók arra az eredményre jutottak,
hogy azokban az országokban a férfiak tovább élnek, ahol
a nemek közötti munkamegosztás kiegyensúlyozottabb,
nem úgy, mint pl. Magyarországon, ahol inkább az a jellemző, hogy a férfiak hagyományosan kevésbé vesznek
részt a család körüli teendők ellátásában. Ugyancsak növeli a férfiak életesélyeit, ha jó a kapcsolatuk a gyerekeikkel.
Férjként és apaként fokozottan vallom azt, amit évtizedekkel ezelőtt úgy fogalmaztam meg, hogy „mindegy,
hogy hova, az a lényeg, hogy kivel”. Akkor ezt a szlogent
kissé cinikusan azokról mintáztam, akik fülig szerelmesek
voltak egymásba. (Ez a vonatkozása nyilván most is igaz.)
Most azonban a családi élettel kapcsolatban vallom ennek

igazságát. Egyre értékesebbnek tartom ugyanis azt az időt,
amit együtt tölthetünk. A lényeg az együtt-ön van, nem
pedig a programon. Az pedig még jobb, ha nemcsak egy
légtérben teszi ki-ki a maga dolgát, hanem közösen is tevékenykedünk – legyen az kerti munka, főzés, focizás
vagy diótörés. Semmihez sem fogható az ilyen együttlétek
szépsége. Most pedig tessék, kiderül, hogy ennek jótékony
hatása van a férfiak-férjek-apák egészségére is! (A kutatók
magyarázata szerint főképpen azért, mert nagyon jól oldja
a mindennapi stresszt.) Kedves férfitestvérek: a magunk
jól felfogott érdekében is, ünnepeljük úgy az anyák napját,
hogy megígérjük: a lehető legtöbb időt fogunk együtt tölteni szeretteinkkel!
A második. Az Országgyűlés másodszorra is elfogadta
a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt – most
már feltehetően alkotmányos szempontból is helyesen. Ne
felelősöket keressünk – hagyjuk a politikát ezzel kapcsolatban is! Az idő kerekét nem tudjuk visszafelé forgatni,
háborgással sem megyünk semmire. Jól beleillik mindez
az utolsó idők jeleiről szóló bibliai tanításba. Ugyanakkor
ez a „demokratikus vívmány” is újra és újra hangsúlyossá
teszi az isteni értékrend hangoztatását, a Biblia egyértelmű
tanítása melletti kiállásunkat – mégha antidemokratikusnak is tűnik ilyen vélemény kimondása.
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A harmadik. Ha nem is akarok vészharangot kongatni,
de őrállóként fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a sátán
erősen támadja gyülekezetünk családjait is. Ha a férj és feleség nem a bibliai mérce alapján élnek egymás mellett, és
feszültség van a kapcsolatukban, akkor ez kihat a gyülekezetünk lelki életére is.
Pedig, ha ezen a téren nem tudunk helyre állni, akkor
gyülekezeti létünk egyik pillére marad megroggyanva. Ez
az állapot pedig összedűléssel fenyegeti az egész építményt!

Tudom, ezek a gondolatok nem túl ünnepiek. De ünnepelni talán nemcsak azt jelenti, hogy szépeket mondunk az
édesanyákról. Az Atya számára az volt az igazi ünnepnap,
amikor a tékozló fiú hazatért.
Az ünnepnap után pedig következhetnek az isteni rend
betartását bemutató hétköznapok.
Ádány Mihály

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN
Meglepetéssel készült az ifjúság húsvét
vasárnap a délelőtti istentisztelet utáni
Közösségi Vasárnap alkalmára.
Az immár hagyományos kávéslimonádés-süteményes
beszélgetések
között kedves színfolt volt az a vidám
feladat, hogy a gyerekeknek az imaház
kertjében elrejtett csoki tojások után
kellett kutakodniuk.
Amint képeinken látható, nagy volt
az öröm, ha végre horogra került egyegy tojás. Sőt! A legügyesebb még az
óriás „főtojást” is megtalálta.
Jó ötlet volt, igazán megmelengette a
szívünket!

VELÜNK TÖRTÉNT

Csendben Istennel
Április 17–18-án az ifjúság egy része
Szokolyára utazott, hogy kicsit félrevonulva
minden gondtól és bajtól, Istennel csendben
lehessen.
Kilencen indultunk útnak, és hála a jó
Atyának, mind épségben érkeztünk meg a
szállásra. Én személy szerint már alig
vártam ezt a hétvégét, és ahogy az később
kiderült, ezzel korántsem voltam egyedül.
Mindenki készült egy kis igerésszel,
bátorítással, buzdítással. Nem titok, hogy a
bűnbánatra való esélyt is kihasználtuk.
Rengeteget imádkoztunk megtérőkért,
megújulásért, egy új lelkipásztorért,
országunkért és az egyházért. Sokat
dicsértük az Urunkat, aki megáldott minket
az ő Szentlelkével. Ott volt közöttünk, ezt
mind a két lány és hét fiú tanúsíthatja. ☺
A java ráadásul még hátravan, mert április utolsó hétvégéjén ifjúsági konferencián veszünk részt Békésen (Budáról
12-en megyünk, összesen csaknem 500 fiatal baptista lesz ott), május 9-én, szombaton pedig a gyülekezeti imanapra várjuk szeretettel a testvéreket, kortól függetlenül. ☺ (A képet ifj. Ádány Béla készítette)
Bodó Dániel
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Néhány éve újra gyülekezetünk tagja Rück Sándor testvérünk és felesége, Éva. Őket ismerhetjük meg a mostani interjúból. Ebben fény derül arra, hogy Isten milyen sokféle módon vezette őket, mennyi mindent éltek meg eddigi
életútjuk során.
egy hosszas betegség akadályozta meg, tizenhat éves
koromban.
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek, milyen
volt az ifjúsági élet?
Sándor: A lendületes gyülekezeti élet tizenkét éves
koromban kezdődött, amikor 1958-ban Budapestre kerültünk. Éva nővérem (Barbaricsné, a budafoki gyülekezet tagja) férjével együtt nagy segítséget nyújtott szüleimnek és két kiskorú fiútestvérnek. A Pesterzsébeti
Gyülekezethez csatlakoztunk. Heti négy alkalommal
(+zeneóra) jártunk ki a Luther utcából.
A gyermekcsínyek a háztömbök udvarain sem maradtak el. Egy alkalommal igen nagy tempóval menekülni kellett. Egylábú szomszédunk, aki tizenöt év múlva lelkipásztorom lett mankójával üldözőbe vett bennünket. Ő volt Szakács bácsi.
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által
történt a bemerítésetek? Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a gyülekezet tagjai lettetek?
Sándor: Holmann Mátyás vasárnapiskolai tanítóm,
imádkozó szeretetével segített felismerni az újjászületés
fontosságát. 1959. július 5-én Kalkó József lelkipásztor
tizenhárom fehérruhást merített be, akik között Polányi
Károly testvéremmel én is ott lehettem.
A pengetős zenekarban való szolgálat, kedden zeneórával, nagy élményt jelentett számomra. A nagy távolság miatt 1960-ban a Wesselényi utcai gyülekezethez
csatlakoztunk. Herjeczki András lelkipásztor tv hamar
bevont a szolgálatba. Tizenöt évesen imaóra vezetést,
énekkari szolgálatot erős szívdobogással, de nagy
örömmel a Mi Urunk dicsőségére végeztem.
Éva: Teljes gyógyulásom után, Isten gyógyító szeretetét megtapasztalva döntöttem, hogy én is az Üdvözülendők sorába kívánok tartozni. A Rákoscsabai Gyülekezet lelkipásztora, Békefi Pál bemerítő szolgálatával
1963. augusztus 25-én meg is pecsételtem elhatározásomat. A szavalás és az énekkari szolgálat további lelki
épülésemet szolgálta.
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát
tanultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeiteken?
Sándor: Vidéki hat osztály után nehéz volt behozni a
lemaradást budapesti osztálytársaimmal szemben. Sógorom elképzelése az volt, hogy bátyám asztalos, én
pedig kárpitos leszek. Egy évig dolgoztam a Fogarasi
úti Kárpitos Gyárban, majd a Kerepesi úti Gumigyár
három műszakja mellett, a Szendrődi család kárpitos
műhelyében dolgoztam 4-6 órákat. 1968-1982-ig négy
különböző fővárosi bútorüzletben dolgoztam, mint rak-

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és milyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek?
Sándor: 1946. május 13-án születtem Lullán, ami
Tabhoz tartozott. Ez a német ajkú Baptista Gyülekezet
központi helye volt a 48-as kitelepítésig. A kitelepítés
az én családomat sem kímélte. A házat, a gazdasági udvart elvették, minden tartozékával együtt. Mivel fertőző
betegségben (skarlát) szenvedtem, ez a kitoloncolást
lehetetlenné tette. Az újrakezdés a héttagú család részére Isten csodálatos gondviselésében történt a visszamaradt rokonaimmal együtt. A Baranya Megyei Erdőgazdaság adott munkát, lakással a családfők számára.
Nagynénémék kilencen voltak, így összesen tizenhatan
bővítettük a kis Tékesi Gyülekezetet. Ha visszagondolok, Erdélyi Lajos és Tóth Kálmán lelkipásztorok mosollyal dúsított szolgálata van előttem.
Éva: Hatgyermekes családba születtem 1944. november 1-jén. Szüleim jászberényi katolikusok voltak.
Édesapám kőműves szakmában dolgozott, a háború
alatt Jugoszláviában volt fogságban. Ez idő alatt az
előttem született öt gyermeket édesanyám egyedül nevelte. Születésem előtt röviddel az ötödik, 2 éves kis
testvérem téves orvosi kezelés miatt meghalt. Nehéz
bombázások közepette születtem, bunker nyújtott menedéket számunkra. 1948-ban Rákoskerten egy kis családi ház lett az új otthonunk. Szomszédunk missziós
munkája nyomán először szüleim, majd két nővérem
csatlakozott 1955-ben a Rákoscsabai Gyülekezethez.
Két bátyám már nem tartott velük Krisztus követésében. A vasárnapi iskolában a kedves emlékű Tóth Jolánka néni tanított.
Gyermekkoromat a bezárkózottság, egyedüllét jellemezte, mindaddig, amíg tanárom, aki hívő ember volt
meg nem látogatott bennünket odahaza és a gyülekezetben. Ő megértette, hogy mi is hívők vagyunk, és így
megszabadultam sok félelmemtől. Továbbtanulásomat
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ben szintén kilenc évet szolgáltunk. A gyermekzenekarban nagybőgővel, a pengetős zenekarban mandolin
pengetése adott örömet a szolgálatra. Énekkar, imaóra
vezetés bővitette a gyülekezeti szolgálatot. Négy éves
elöljárói szolgálat után Gulyás Jenő testvéremmel a
gyülekezet 1980. április 20-án diakónussá avatott bennünket. A gyülekezeti házgondnokságot és a jegyzőkönyv vezetését az én Uram és a gyülekezet iránti szeretetből vállaltam. Szilárd fiunk 1977-ben született. Lakásigénylésünkre két éven belül kaptunk választ. Fegyvernek utcai négyszobás lakásunkat alig három esztendeig vettük igénybe.
– Hogyan vezetett Isten titeket azon az úton, amelynek a végállomása Németország lett? Hogyan alakult
ott az életetek? Hogy működött a kapcsolattartás az itthon maradottakkal?
Közösen: Váratlanul ért bennünket, az országváltás
gondolata. Kétszer jártunk nyugati országokban, semmilyen irányú intézkedést nem tettünk annak előkészítésére. Anyagi helyzetünk ezt nem indokolta volna.
Ahogy már a múltkor megjelent bizonyságtételemben leírtam, a munkahelyemen átélt sorozatos megaláztatások során jutottam oda, hogy megérett bennem a kiköltözés gondolata. Indulásunkat több hónapig átvirrasztott éjszakák, együtt imádkozások előzték meg. A
politikai helyzet miatt csak négy személyt avattunk be
távozásunk titkába. Egy diósdi család 1982-ben ötszáz
ezerre emelte a lakásért a lelépési összeget. Miután a
négytagú család ezzel veszélybe kerülhetett volna,
azonnal lemondtunk erről az anyagi előnyről.
Végül is a nemrégen átvett új lakásunkat kitakarítva,
üresen ott hagytuk, a lakáskulcsot betettem a villanyórához. Isten ígéretére hagyatkozva indultunk az ország
elhagyására. Két hét múlva átvehettük német állampolgárságú személyi igazolványunkat. Négy hónap múlva
gyülekezeti látogatóink értetlenül látták esetünket. Ötszobás lakás, hiánytalanul berendezve, munkahely, gyerekek tanulása rendeződött. Meg is jegyezték, ilyen
gyors intézkedéssel még nem találkoztak.
„... akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra
szolgál” (Rm 8,28) – megtapasztaltuk, hogy amit becsületből elengedtünk, azt a mi Urunk gazdagon visszaadta. A Karlsruhei Baptista Gyülekezetben nem találtuk
meg az akkori Budai Gyülekezet szeretetét, így egy
szélsőségek nélküli Szabadkeresztény Gyülekezethez
csatlakoztunk, ahová tizenegy év után beköltöztünk a
gondnoki teendők elvégzésére. Kornélunk a gyülekezeti
busz vezetését vállalta, az időseket és a rászorulókat
hozta és haza is szállította. A nyelvi nehézségek leküzdése után otthon éreztük magunkat a Gyülekezetben. A
férfi dupla kvartettben, Szilárd a városon kívül is fellépő gyermekkórusban szolgált nagy örömmel.
1999-ben felajánlottam, hogy lelkipásztor is lakjon a
Gyülekezeti Házban. Néhány nap múlva Kornél kapott
ajánlatot, amely szerint a wiesbadeni bútoráruházban
mindkét család részére van munka- és lakáslehetőség.
Kornél az áruház vezetője lett, nekem a raktár, a rekla-

táros. Ez idő alatt az Ihász Dániel Gimnáziumban leérettségiztem.
Éva: Több helyen is dolgoztam. A 60-as években az
Orionban és a BHG-ban híradástechnikával foglalkoztam. Később, amíg ki nem költöztünk Németországba, a
Tétényi úti kórház röntgen-osztályán dolgoztam. Az elhelyezkedésben egy ismeretség segített. Sokszor vittük
haza kocsival az istentiszteletek után a gyülekezetből
Erhart nénit, és az ő lánya révén jutottam be a kórházba
dolgozni. Vele a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan éltétek meg Isten vezetését a párválasztásban? Hogyan
indult közös életetek?
Közösen: 1962 augusztusában az ifjúsággal, a tahi
táborban töltöttünk egy hetet. 20-án benépesült a tábor.
A rákoscsabai leányok barakkunk előtt telepedtek le,
beszélgetéseinkből ismerkedés lett, majd kölcsönösen
látogattuk egymás gyülekezetét. 1963. december 6-án
eljegyeztük egymást, miután mindketten felismertük,
ismeretségünk nem a véletlen műve, hanem Isten szeretetének, tervének részesei lehetünk.
1964. június 13-án Rákoscsabán tartottuk menyegzőnket. Az életben való elindulásunkhoz a Hájas szülők
adtak egy helyiséget, majd egy év után nővéremék Népszínház utcai lakásában kaptunk egy szobát, szintén egy
évre. Első gyermekünk, Kornél érkezésekor, a szülők a
rákoscsabai családi ház felét ajánlották fel, ahol kilenc
évet töltöttünk. Kornél után két évvel 1968-ban Tímea
született. Tóth Jolánka néni volt a vasárnapi iskolai tanítójuk. Az ifjúsági szolgálatok mellett, az énekkari
szolgálatban nyerhettünk lelki erősödést.
– Tudjuk, hogy Isten gyermekekkel áldott meg titeket. Hogyan alakult az ő életük ez idáig?
Közösen: Istenünk nagy kegyelméből három gyermeket kaptunk. Ez volt az első nagy csoda. Kornél és
Tímea a Budai Gyülekezet tagjai voltak. Szilárd 9 évvel
később született. Mindhárman velünk együtt szolgáltak,
a fiatalok között nagyon jól érezték magukat. Tímea is
kereskedői pályára ment, majd Szilárd a kereskedői
szakmával nem elégedett meg, kézügyességével az asztalos szakmát tanulta ki. Kornél és Tímea párválasztásuk során hívő családba kerültek, Szilárd nem.
Kornéléknál két unokánk van, Tímeáéknál három, akik
közül Olívia 16 évesen vasárnapi iskolai szolgálatot végez. Szilárdéktól e sorok írásakor kaptuk a hírt új unokánk születéséről. Imáinkban hordozzuk őket, hogy Istenünk kegyelmes, jó lelke töltse be újra az életüket,
erősítse hitüket, térjenek vissza Isten közelébe.
– Hogyan kerültetek ide a Budai Gyülekezetbe? Milyen szolgálatokat vállaltatok? Milyen emlékeitek vannak az itt eltöltött időszakról? (a német idők előttről)
Sándor: A napi két és fél órát sokalltam a munkahelyi utazásra, így 1973-ban helyben a Bútorház épületében gondnoki állást vállaltunk, lakáslehetőséggel a Bartók Béla úton. Természetes volt, hogy a legközelebbi
gyülekezetet kerestük fel elsőnek. A Budai Gyülekezet4
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gyanúsított meg, ez azonnali felmondást jelentett számomra. Az én Uram csodálatos gondviselése itt sem
maradt el. Saját titkárnője árulta el az áruk rejtekhelyét.
A csalódás nagy volt, hiszen családom öt tagja dolgozott a tízezer négyzetméteres áruházban, melyet két hónapos végkiárusítás után bezártunk.
– Van-e kedves igétek, éneketek?
Közösen: Miután a menyegzőnkön és az ország váltáskor is ezt az Igét kaptuk nagyon a szívünkhöz nőtt:
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” (Fil 4,4)
Megtapasztalásunk az élet viharában: „De valóban
nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel” (1Tim
6,6 – Károli) Örömmel vettük, hogy kedvenc német
énekeinket magyarul is énekelhetjük: „Mily Szent
öröm…”, „Nagy Király…”, és még jó néhány ehhez
hasonló ének örvendeztet meg bennünket.
Sándor: Gyermekkori emlékem, hogy amikor az első magyar Újszövetséget kaptam Lajos sógoromtól az
1Kor 13 megjelölésével, amit kívülről meg is tanultam.
– Örülünk annak, hogy újra a mi gyülekezetünkhöz
tartoztok, mégis természetes, hogy felvetődik a kérdés:
miért költöztetek vissza Magyarországra, és hogy érzitek magatokat a mostani Budai Gyülekezetben?
Közösen: Saját lakásunk Karlsruhe közelében, bérbeadás miatt foglalt volt, a munkaközvetítő úgy bátorított bennünket, hogy a külföldi tartózkodás lehetőségét
ismertette. Ezt úgy értelmeztük, hogy csakis Budapest
lehet. Tíz éve csepeli apartmanunkat egy háromszobás
lakásra váltottuk. Azt a gyülekezetet választottuk, ahova évenként hazalátogattunk. A Budai Gyülekezetben
vannak gyermekeink fényképei a falon, mi pedig az
1975-ös tablón. De baráti kapcsolataink még ennél is
nagyobb vonzerőt jelentettek számunkra. Szorongó
szívvel, veletek együtt imádkozva szemléljük gyülekezetünk nehéz helyzetét. Csakis a Szentlélek kijelentése
által van remény és lehet megújulás a gyülekezet életében. Köszönjük a sorsunk, életünk iránti érdeklődést.
Kívánjuk, hogy a mi Urunk Áldása kísérje továbbra is
mindannyiunk életét.
– Köszönöm kedves válaszaitokat, és kívánom, hogy
ez az ige jellemezze Istenben elrejtett életeteket: „Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében,
a világosságban részesüljetek.” (Kol 1:11-12)

mációk, a gépjárművek és a szállítók felügyelete jutott.
Szilárd a konyha részleget vezette.
Az újonnan épülő hatszáz férőhelyes, háromszáz tagú wiesbadeni Pünkösdi Gyülekezetben hamar megtaláltuk szolgálati lehetőségeinket. Vállaltuk a szeretetvendégség előkészítését, ami minden Istentisztelet után
sorra került. Fogadtuk az új vendégeket apró figyelmességgel. Először csak öt év után jöhettünk vissza Magyarországra. Honvágyunkat ez idő alatt szüleink, testvéreink látogatása enyhítette. Majd évenként kétszer
rendszeresen hazalátogattunk.
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által
tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben?
Éva: A betegségek, a hitpróbák szinte „karbantartói”
voltak hitéletünknek. Megtapasztalva a 23. zsoltár 4.
versét: „Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.”.
Németországi tartózkodásunk alatt is voltak betegségek, műtétek, melyet nagyon nehéz volt, főleg az
utolsót tudomásul venni. Bizonyságom, hogy igaz az a
péteri ige, hogy: „Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel,
hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.” (1Pét
4,1) Felgyógyulásom után hálával áldoztam az Úrnak,
és boldogan tettem bizonyságot, hogy megmentett, s
még terve is van az én életemmel. Másik kedves bizonyságtételem a Zsidók 12,11: „Pillanatnyilag ugyan
semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem
keservesnek, később azonban az igazság békességes
gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.”
Dicsőség az Úrnak!
Sándor: Vállsérülésem – amit úgy szereztem, hogy
lendületből nekifutottam a garázsfeljárónknál található
erős láncnak, és az aszfalton landoltam, pont a vállamon – testi-lelki megpróbáltatást jelentett. Azt mondták, hogy tíz kilót nem fogok tudni emelni, ha nem rögzítik csavarral. De Isten nyugalmat adott abban, hogy
végül nem járultam hozzá a műtéthez, és három év
múlva több mint tízszeresét nyomtam a fejem fölé.
Egy másik próba: A munkahelyem volt, ami a legbiztosabbnak látszott. Az áruház tulajdonosával szóbeli
szerződésünk volt, közös fogadalom, hogy „egy életen
át jól össze fogunk dolgozni”. Ez huszonnégy éven át
jól működött. Nulláról indulva hárman kezdtük el a bútorárusítást, ami minden évben bővült. Végül nyolc
áruházban hetvenöt személy jutott munkához. Ahogy a
tulajdonos milliomossá vált, a szíve is egyre keményebb lett. A végkielégítéstől való félelmében lopással

Ádány Judit

Hívő népi bölcsességek
Mit jelent hát Jézussal élni?
Örömöt vagy szomorúságot? Erősséget vagy gyengeséget? Nyereséget vagy veszteséget? Boldogságot
vagy szenvedést? Békességet vagy küzdelmet?
Mindkettőt. Az elsőt a második közepette!
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN
Április 19-én a délelőtti istentisztelet keretében került sor arra az alkalomra, amire kedves ifjú testvérünk már több
mint egy éve várt. Bemerítés volt ezen a szép tavaszi napon gyülekezetünkben, amikor is együtt örülhettünk a sok
meghívott rokonnal és vendéggel, annak, hogy újra eggyel növekedett a mennyei létszám. Szívből kívánjuk, hogy
hívő életed során mindig Isten legyen minden mindenekben, az Ő akarata szerint éld mindennapjaidat!
Az alábbiakban Gábrielnek, a bemerítést megelőzően elmondott bizonyságtételét olvashatjuk.

Megtérésem története
alkalom, ahol sokat beszélgettünk, Istent dicsérő énekeket énekeltünk és imádkoztunk. Az alkalom végén, mivel nemcsak keresztyén gyerekek voltak ott, megkérdezték, hogy van-e valaki olyan, aki szeretne megtérni,
vagyis akinek a szívében megfogalmazódott az, hogy
Jézust befogadja a szívébe, és megbékéljen Istennel.
Elmondták, hogy Jézus meghalt értünk, és ha bocsánatot kérünk a bűneinkre, akkor Isten megbocsát, és
gyermekévé fogad minket és bejuthatunk a mennybe.
Éreztem, hogy jelentkeznem kell, de végül meg se
mozdultam. Aztán vége lett az alkalomnak, mindenkit
elküldtek zuhanyozni, majd aludni. Mit ne mondjak,
eléggé pocsékul éreztem magamat aznap este. Tudtam,
hogy volt egy lehetőség és én szépen hagytam, hogy
elmenjen mellettem. Mérges voltam magamra, és közben volt bennem egy félelem. Féltem attól, hogy ezért
esetleg cikizni fognak, és tudtam azt is, hogy én már
ugye ezt megtettem 7 éves koromban, és már nem kéne… Végül elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad
másnap az alkalmon, ha megkérdezik, hogy van-e jelentkező, akkor én tuti, hogy jelentkezem. A gubanc ott
volt, hogy másnap külön így nem kérdezték meg. DE!
Isten tudta, hogy én jelentkezni szeretnék. Így hát másnap alkalom vége felé odamentem az egyik segítőhöz.
Ő is megkérdezte tőlem: megtértél már? Erre féltem azt
mondani, hogy igen, meg azt is, hogy nem. Mindkettőt
egyformán igaznak és hazugságnak találtam. Úgyhogy
azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen egyszer gyerekkoromban, DE… és itt abbahagytam a mondatot. Szerencsére rögtön értette, hogy mit akarok mondani. Tudom, hogy imádkoztak velem és értem, miközben a
többiek még énekeltek.
Este már nyugodtabb szívvel mentem lefeküdni, de
nem tudtam aludni… Éreztem, hogy oké-oké megtértem, de még éreztem a szívemben, hogy vannak dolgok,
amit még el kell mondanom Istennek, és kérnem kell,
hogy bocsásson meg. Így hát szépen bocsánatot kértem
minden bűnömért azon a héten. Bármi, ami eszembe jutott és úgy éreztem, hogy bűn, bocsánatot kértem érte
Jézustól. Tudom, hogy Jézus megbocsátott, és örök életet adott nekem.
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg
a szíveteket.” (Zsid 3:7,8)

2007. júniusában az egyik unokatestvéremnél voltam,
aki megkérdezte tőlem: „Gábriel, nem szeretném virágnyelven körülírni, hanem egyenesen megkérdezem: te
megtértél már? Csak azért kérdezem, mert mindent
tudsz, tudod, hogy hogyan kell viselkedni, tudod, hogy
miről mit ír a Biblia, de a szívedet valóban Jézusnak adtad?”
Mit ne mondjak, eléggé szíven ütött ez a kérdés.
Nem mindennap szoktak tőlem ilyet kérdezni. Igazából
nem tudtam, hogy mit kell vagy kéne mondanom. Arra
emlékeztem, hogy kb. 7-8 évesen már mondtam Jézusnak, hogy akkor én most megtérek, de ez úgy igazán
nem látszott az életemen, sőt… Úgyhogy nagyon egyszerűen – emlékeim szerint – kitérő választ adtam. Ez
mindig is ment nekem.
Aztán hetek múlva egy másik unokatestvérem
mondta, hogy lesz a gyülekezetükben gyerek- és ifjúsági tábor, és ha van kedvem, akkor mehetek. Hogy
őszinte legyek, kicsit féltem ettől. Tudtam, hogy alig
fogok ismerni pár embert, és lehet, hogy unatkozni fogok. Hát nem így történt. A táborban nagyon jól éreztem magam. Hétfőn megérkeztünk, kipakoltunk, elvégeztük az ehhez tartozó tevékenységeket… Arra, hogy
aznap mit csináltunk pontosan nem emlékszem, valószínű strandoltunk, na de mindegy, a lényeg azon van,
hogy mi történt este. Minden este volt bibliaköri jellegű

Boda Gábriel
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ÜNNEP
A legutóbbi Mamakörön egy olyan bizonyságtételt hallgathattunk meg, ami a reménytelenségről szólt. A végkicsengése a bizalomra irányította a figyelmünket, mégis,
mivel a téma elég nehéz volt, mindannyian leszegett fejjel
hallgattuk. Kicsit miránk is rátelepedett a reménytelenség
érzete.
Ekkor benyitott egyikünk gyermeke, mert szeretett volna valamit elintézni az ott lévő anyukájával. Mikor kiment,
mintha csak egy kisgyerek lett volna, viccesen azt mondta,
hogy „na, pá-pá”.
Egy pillanat alatt „kisütött a nap” a lenti kisteremben.
Felderültek az arcok! Úgy láttam, hogy mindenki szívből
mosolygott, a nyomott hangulat elszállt. Lehet, hogy máskor egy ilyen köszönés szemtelennek hatott volna, de akkor
beragyogta a lelkünket. Pedig nem történt semmi eget
rengető dolog. Csak bejött egy GYERMEK, és rögtön eltűnt a reménytelenség érzése.
Egyszer azt olvastam egy bölcsődei faliújságra kitett
kis újságcikkben, hogy amíg gyermek születik erre a földre, addig Isten még lát reményt az emberekben.
Nem tudom, hogy az igazán utolsó időkben fognak-e
még gyermekek születni erre a világra. De képzeljük el,
hogy milyen is lenne egy gyerekek nélküli világ? Szerintem
teljesen örömtelen és reménytelen.

Az idei anyák napján is gondoljunk hálás szívvel Istenre, hogyha megajándékozott minket hívő szülőkkel, akkor
azért, ha pedig nem, akkor azért legyünk hálásak, hogy
ennek ellenére megismerhettük Őt, és mi magunk legyünk
példamutató hívő szülei gyermekeinknek. Lássák, hogy a
mi szeretetünk Tőle jövő. Legyen ez a szeretet olyan, amilyen Isten szeretete irántunk. Örökké tartó, nem személyválogató, nem mérlegelő, hanem igazi elfogadó, meleg,
mindent átható, de egyben felelős szeretet is. Így érdemes.
Szülőként is így kell szeretnünk, és Istentől kapott
tálentumainkat úgy kamatoztatni, hogy utunk végén miközben azt mondjuk: „Haszontalan szolgák vagyunk, azt
tettük, ami a kötelességünk volt.”, Atyánk előtt jó lelkiismerettel állhassunk meg. Szívből kívánom a gyülekezet
minden gyermeket már és majd nevelő anyukájának és
apukájának, hogy Édesatyánk így áldja meg szülői „pályafutásukat”!
Az ünnep kapcsán fogadja mindenki szeretettel az
alábbi összeállítást, amelyben kedves testvéreim a szüleikről-édesanyjukról írtak bizonyságtételt. Én tanultam belőlük, kívánom, hogy mindenki másnak is épülésére szolgáljon.
Ádány Judit

Anyák napján – szüleimről
Csak morzsákat írok: Kisgyerekkoromban mindig
gyalog mentünk édesapámmal vasárnaponként az imaházba. Még mindig érzem a kéz melegét. Végig beszélgettük az utat.
A legsötétebb kommunista időben Händel Messiását játszották a Zeneakadémián. Apával mentem, jegyünk nem volt, de bejutottunk. Magyarul zengett,
hogy: Él az Úr napkelettől-napnyugatig és uralkodásának nem lesz vége. A közösen átélt élmény után szinte
„repültünk” haza.
1956-ban a házunk kapujában volt egy nagy tányérakna, apa elvitte, hogy védje a házat, a családot.
Nekem édesapám az erőt, a bölcsességet és a biztonságot jelentette. Sokszor gondoltam arra, hogy ha egy
földi édesapa ennyi mindent jelent nekem, akkor a
mennyei Atyám mennyire vigyáz rám.
Édesanyám a szerető gondoskodás volt. Miután én
megszülettem, otthon maradt és biztosította nekünk az
igazi otthont. Meleg ebéddel várt miden nap. Tanulhattunk, mindhárman jártunk zenét tanulni. Jártunk ifjúságira, zeneórára. Nem sokat segítettünk neki. Nemcsak
ránk volt gondja. A szomszédokra is varrt, vagy ételt
adott az éhes szomszédgyereknek, illetve jó tanácsokkal
látta el azt, aki hozzá fordult.
Muszáj írnom az utolsó napjaikról. Édesapa kórházban feküdt. Szomszédja egy öreg zsidó bácsi volt, aki
kihívott engem a kórteremből és azt mondta, hogy baj

Szüleim 1933-ban a Nap utcai imaházban házasodtak
össze. Az egyik legnehezebb történelmi időszakra esett
életük. Gazdasági válság, világháború, Rákosi korszak.
1956-ban közvetlen a Déli pályaudvarnál lévő otthonunkban vészeltük át a harcokat. Édesapám február 13án mindig böjtölt, mert hálás volt Istennek, hogy a család három kisgyermekkel – Judit 6 éves, Panni 4 éves,
én 2 éves voltam, amikor a háború befejeződött – megmenekült a háborúból.
Emlékek özöne zúdult rám, amikor megkaptam a
felkérést, hogy írjak egy bizonyságtételt szüleimről.
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dolgozz annyit! Lecsukta a szemét és éjjel haza ment.
Ők haza mentek, én felnőtt lettem. Átélhettem, amit a
23. zsoltárban olvasunk: „Ha a halál árnyéka völgyében
járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy...”
Nemrég felhívott egy ismerősöm és azt mondta: Milyen boldog lehet az a gyermek, aki egy hívő családban
születik. Ő is hálás, hogy beleláthatott egy hívő család
életébe.
Szívemből kívánom, hogy a gyülekezetünk gyermekei éljék át, hogy mekkora kiváltság hívő családban
születni és élni.

van a papával, mert mindig a kiskönyvét olvassa.
Mondtam neki, hogy apám egész életében olvasta a
Bibliát. Utolsó napjaiban már nem nagyon beszélgetett
velünk. Kérdeztem, hogy küldjem be a Szakács bácsit
vagy a Varga bácsit a gyülekezetből. Azt mondta, hogy
nem kell, ő nem unatkozik, ő imádkozik. Szerdán elbúcsúzott anyától, csütörtökön elaludt.
Anya az utolsó hónapjait Panni testvéremnél töltötte
Agárdon. Egyik vasárnap lementünk, nem tudtuk, hogy
az utolsó. Már csaknem mindig aludt, megsimogattam
és mondtam, hogy a gyülekezet üdvözli, könny jelent
meg a szemében, mert nagyon szerette a gyülekezetet.
Rám nézett és azt mondta: Irén, vigyázz magadra, ne

Novákné Bodosi Irén

Szüleim
Hagyták, hogy éljek. Nem szóltak bele a dolgaimba,
még akkor sem, ha szenvedni láttak. Némán imádkoztak. Csak akkor léptek fel tettekben is, amikor már végső elkeseredésemben hozzájuk fordultam. Jó volt hallani, hogy ők látták, tudták, hogy szenvedek, de úgy érezték, amíg én nem szólok, „csak” némán imádkoznak.
Édesanyám igazi barát. Kiskorom óta mindent megbeszélt velem, és én vele.
Megmagyarázta, mit miért
gondol úgy, ahogy tette.
Önálló, értelmes emberként
kezelt. Bármit megoszthatok
vele. Úgy 7-8 éves lehettem
–
mint
legnagyobbik
gyermekünk, Máté most –
amikor
valamiben
nem
vallottam
be
a
rosszaságomat.
Akkor
tanított meg arra, hogy
mindig mindent mondjak el
neki, mert nem az fáj neki,
ami történt, hanem az, ha
nem vagyok őszinte hozzá.
Szeretném, ha mi is ebben a
szellemben nevelhetnénk két kisfiúnkat és kislányunkat.
Egyedüli gyerekként néha megkérdeztem, nekem
miért nincs testvérem. Anyu azt válaszolta, hogy attól
tartott, hogy én akkor háttérbe szorulnék, több figyelmet kapna az új kisbaba, és ezt nem szerette volna. Számomra ez sokat jelent ma is. Különösen, ahogy látom,
hogy ennek ellenére három unokája között nem tesz különbséget. Egyforma odafigyelésben, szeretetben részesülnek. Nagyra becsülöm ezért.
Bizonyságtételemet azzal az Igével szeretném zárni,
ami édesanyám bemerítési Igéje volt: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2:10)
Istené legyen a hála és a dicsőség most és mindörökké! Ámen!

Mindig hálás vagyok az Úrnak, ha bizonyságot tehetek.
Megoszthatom másokkal, mit tett velem Isten, reménykedve abban, hogy mások is épülhetnek belőle. Amikor
egy-egy ilyenre készülök, saját magam is újra megerősödök a hitben. Jó visszagondolni mindazokra a dolgokra, amelyeket kaptam anélkül, hogy bármit tettem volna, vagy megérdemeltem volna.
Ahogyan azon tűnődtem, mit
is
írjak
az
édesanyámról,
képzeletben
elmélyült
a
kapcsolatom vele is és az én Jó
Atyámmal is. Jó volt felidéznem,
milyen
értékekkel
gazdagodhattam életem során.
Édesanyám a bemerítésekor 16
éves volt. 18 évesen őt is elérte a
világ csábítása. Középkorú aszszonyként tért vissza abba a gyülekezetbe, ahonnan sok-sok évvel
azelőtt elment, és amelynek ma is
tagja. Én már felnőttnek számítottam, amikor tőle hallottam az Úrról. Már egy másik férfi állt mellette, és így, együtt, ketten indultak el a keskeny úton. Ő a nevelőapám. Mindig lányaként szeretett.
Rendkívülinek tartom, hogy tiszta, őszinte kapcsolat
lehet a miénk. Soha semmit nem kellett szégyellnem,
elhallgatnom, eltitkolnom előttük. A legnagyobb ballépéseimet is nyíltan vállalhattam. Ajándék számomra,
hogy nem vágták a fejemhez egyetlenegyszer sem: „Ez
a te döntésed volt. Vállald hát a következményeit.”
Mindig együtt oldottuk meg a problémákat. Hiszen a
problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket! Erősítettek, támogattak, segítettek engem. Mindemellett
meghallgattak engem. Elmondhattam a véleményemet.
Becsülnek, dicsérnek engem. Nem kellett még szembesülnöm azzal, hogy múltbeli helytelen cselekedeteimet
felemlegették volna.
Nem volt céljuk másokon átgázolni. Nem szerették
volna mindenáron az ő akaratukat keresztülvinni rajtam.

Kissné Andi
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Gondolatok Anyák napja kapcsán
hangzik, de a házimunka mindannyiunk számára egymás terheinek levétele lett, nem pedig a „takarítani kell
és kész” motivációja.
A napokban nem volt időnk vasalni, és Eszter felkelt
reggel korán, és mire hazaértem a munkából, ott várt a
vasalt ruhák tömege. Mikor hazajött, csillogó szemekkel kérdezte „Ugye, örülsz?” És örültem, valóban. Nem
csak az elvégzett munkának, hanem a mögötte levő hajtóerőnek: a szeretetnek. Szégyellem, hogy ez csak most,
ennyi év után fogalmazódott meg bennem, de örülök,
hogy megköszönhetem az Úrnak ezt az édesanyámtól
kiinduló életformát a családban.
Megfogalmazódott bennem még valami, amit nagyon fontosnak érzek az utóbbi időben. Sokan csodálkoznak azon, hogy mi együtt élünk, és ez jól működik.
Meg kell tanulnom tőle, a „nem szólok bele az életedbe” művészetét.
Ha visszagondolok közel 30 éves házasságomra, be
kell látnom, hogy ez a dolog azért is működik ilyen jól,
mert édesanyám soha nem szólt bele a döntéseinkbe,
terveinkbe. Ha véleményt mondott is néha, abban éreztük az értünk és nem ellenünk való megnyilvánulást.
Nem sértődött meg, és nem tett szemrehányást soha,
akkor sem, ha nem fogadtuk meg a véleményét.
Lacival, a férjemmel nagyon szeretik egymást. Hogy
ezek nem csak szavak, mondanék egy példát. Édesanyám szeretett utazni, évente egy-egy hetet pihent valahol. Mikor annyira megöregedett, hogy egyedül már
nem tudott utazni, a férjem megszólalt egy nyaralás tervezése kapcsán: „Mamát is visszük, kell neki a pihenés,
egy kis fürdőzés.” És azóta visszük magunkkal. Türelmesen kísérgeti a fürdőkben mindenhová, és alkalmazkodik a tempójához. Nagyon jól pihenünk így együtt, és
évek óta együtt megyünk, ez már fel sem merül, mint
kérdés.
Szeretnék én is ilyen anyós lenni, ami most tudatosodik bennem, hogy nem is olyan könnyű. Szeretnék én
is nem beleszólni, nem megsértődni, úgy segíteni, hogy
csak szeretetből, nem kényszerből. Az, hogy ez sikerüle, azt Anninától, a menyemtől kell majd megkérdezni,
vagy pár év múlva Esztiéktől, de törekszem rá tudatosan édesanyám példáján.
Sajnos az utóbbi időben én vagyok vele a legtürelmetlenebb a családban. Belenéztem a szívembe. Miért
is? Azt találtam, hogy nem azért, mert lelassult, nem
azért mert felejt, nem azért mert öreg, és gyenge, bár ez
a látszat. Attól vagyok türelmetlen, ami ezt okozza: az
öregség, a félelem, hogy eltávozik, és nem szeretem a
jeleket, amelyek arra utalnak, hogy bizony 82 év az már
sok, és minden nap kegyelem, amit velünk tölthet.

Szívesen emlékszem vissza gyerekkoromra, szüleimre.
Édesapám nagyon rendes ember volt, nagyon nyitott,
vidám, és az a fajta férfi, akit mindenhol szerettek, és
sok emberrel ápolt jó kapcsolatot. Nem volt hívő, azt
hiszem még vallásos sem igazán, amolyan – Istennek
lennie kell, ez biztos – meggyőződésű ember. Halála
után nagy szomorúság volt a családban, nehezen dolgozta fel mindenki.
Édesanyám pár évvel édesapám halála után tért viszsza az Úr útjára, ami jelentősen hozzájárult az én megtérésemhez is. Ennek az írásnak a megfogalmazása kapcsán elgondolkoztam, mik is azok a dolgok az életemben, amiket az édesanyámról írhatnék, illetve ami talán
másoknak is érdekes lehet.
Írhatnék sok-sok lelki áldást, tanítást, vigaszt, de
most mégis azt szeretném megosztani e sorok olvasóival, ami most fogalmazódott meg bennem, ami életre
szóló útmutatást adott, anélkül hogy a mai napig tudatosan élt volna bennem ez a dolog.
Édesanyám mindig nagyon sokat segített nekem a
háztartásban, és a gyerekeim nevelésében, és most döbbentem rá, hogy a munkája soha nem a feladatok elvégzésének kötelező jellegéből fakadt, hanem mindig
örömszerzésből, amit teljesen átvettem, nemcsak én,
hanem Eszter és most már Anna lányom is.
Mindig azért vasalt ki meglepetésből, hogy örüljek.
Volt olyan, mikor még jóval fiatalabb volt, hogy míg
éjszaka után aludtam, elszaladt a piacra, bevásárolt az
egész családnak, és mire felébredtem minden készen
várt. Ugye örülsz? – szólt a kérdés. És tényleg örültem.
Nem a takarítás, vagy a vasalt ruha megléte, vagy a
készétel volt a fontos, mint kötelező feladat, hanem az
örömszerzés, a – mások válláról levenni a gondot – hajtóereje. Valahogy ez a másokat megkímélni, másoknak
örömet okozni munka beleivódott a családi életünkbe.
Mindenki azt szeretné, hogyha a másiknak örömet
szerezne azzal, hogy valami már kész. Talán furcsán

Sonkolyné Ági
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Az én anyukám

Amikor Judit megkért, hogy írjak anyukámról egy cikket, azonnal igent mondtam. Mivel fényképet is kért,
hamar kiderült, mire is készülök, így anyukám azt kérdezte: Mit lehet rólam írni? Már ennél a mondatánál
megfogalmazódott bennem, hogy az olyan szolgáló élet
lehet Isten előtt kedves, amelyik természetesnek veszi
feladatait, és nem is gondol arra, hogy ez szóra érdemes
lenne. Furcsa, hogy még soha nem fogalmaztam meg
gondolataimat róla, így sokat töprengtem azon, hogyan
adhatnék hiteles képet az anyukámról...
Négygyermekes anya, „hét unokás” nagymama és
feleség egyszerre. Amit követendőnek tartok életében,
az a hite, az optimizmusa, jókedve és mérhetetlen kitartása. Nem volt könnyű élete: négyünk mellett éveken át
éjszaka is dolgozott, nappal pedig végezte a szokásos
napi feladatait. Sosem voltunk gazdagok, de mégis mindent elért az életben, amit szeretett volna, mert szorgalmas munkáját Isten megáldotta. (Felnőtt fejjel ma is érthetetlen számomra, hogy kevés pénzből hogyan lett külön autója és nyaralónk.) Mégis, minden földi dolognál
többre értékeli, hogy gyermekei mind az Úréi. Imádságaira (amit áldott életű nagyszüleimtől vett át) mindig
számíthatunk.
Mi ma is egy nagyon összetartó család vagyunk,
mindenben számíthatunk egymásra. Csodálom anyuban,
hogy nem szól bele felnőtt gyerekei önálló életébe, de
rengeteg segítséget kapunk tőle. Kornélt saját fiaként
szereti, szolgálatunkat nélküle nem tudnánk együtt végezni (ha szükséges, Rubinára - pici korától kezdve nagyon sokszor és szívesen vigyáz).
Néhány évig egy falusi gyülekezetbe jártunk, ahol
csak 2-3 néni alkotta a gyülekezetet. Bátyám és én rendszeresen szolgáltunk 6 és 4 évesen (énekkel, igeverssel,
szavalattal), hogy az Istentisztelet teljes legyen – ezt is
tőle tanultuk. Soha nem hiányoztunk a gyülekezetből
később sem.

Sokszor ma is, ha hazamegyünk, nyitva van a Biblia
az asztalon, vagy éppen egy könyv, amit hite épülésére
olvas. Időnként előveszi jegyzeteit, hogy velünk is megossza, amit a gyülekezetben hallott vagy olvasott.
Bár akkor nem értettem, de anyaként ma már megértem, miért kellett még egy pulcsit felvennem, miért jött
ki „feleslegesen” a késő esti busz elé, hogy ne egyedül
menjek haza.
Bármilyen hihetetlen, de néhány hónapja nyugdíjas,
mégis tele van tervekkel, ambícióval. Mindig mindenben számíthatunk rá.
Tavaly anyák napjára írtunk egy éneket, amit a gyerekek elénekeltek a gyülekezetben. Egy kicsit saját
anyaságomra, de anyura is gondolva írtam a szövegét,
ezzel fejezem be gondolataimat.

Köszönöm az anyukám
Még meg sem születtem, már akkor szeretett,
csak szíve alatt hordott, de imádkozott értem,
bár nem is látott még, mindig gondolt rám,
mert ajándékként fogadott engem az én anyukám.
Mikor megszülettem, hűen gondozott,
hogyha beteg voltam, féltve ápolgatott,
őrzött minden bajtól, imádkozott velem,
megtanított arra is, hogy ki vagy Te, Istenem.
Köszönöm az anyukám, hogy mindig úgy szeret,
köszönöm, hogy vigyáz rám, megbocsát, ha kell,
arra kérlek, Istenem, Te is vigyázz rá,
tartsd meg nekem sokáig az én anyukám!
Segíts, Úr Jézus, hogy jobb gyerek legyek,
ne szomorítsam azt, kit nagyon szeretek,
Hallgassak szavára, tudom, ő is hallgat Rád,
áldd meg minden jóval az én édesanyám!
Ajándékként fogadott ő, hadd legyek igazi
ajándék,
Örömet szerző, boldogító, minden nap mosolyt
hozó!
Almásiné Gyopár
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TANÍTÁS

Jákób és Lea
(1Móz 29)
Jákób találkozása Ráhellel, erről szól a történet, de ennél
azért sokkal többről van szó. Három fontos dolgot fogunk
ma megtanulni. Az egyik, hogy Isten folyamatosan szemmel tartja az életünket, a másik, hogy folyamatosan gondoskodik az életünkről, a harmadik pedig az, hogy folyamatosan szeret bennünket. Szeret, gondoskodik és nevel
még a nemszeretem dolgokon keresztül is, a nem-szeretem
élethelyzeteken keresztül is. Amikor két dolog van előtted,
jó és rossz, s te a jót választanád, de Isten a „rosszabbat”
adja... Aztán a rosszabbnak hitt dologról kiderül: bizony,
pont arra volt szükséged. Pont az kellett, hogy megformálhasson. Mert amit rosszabbnak láttál, nem volt a szemednek, a szívednek kedves, Istennek mégis alkalmas eszköze
volt. De ne szaladjunk előre, nézzünk meg mindent szépen, sorjában.
Isten szemmel tartja Jákóbot... A csodálatos mennybe
vezető létra látomása, álma után Jákob továbbmegy. Próbál elrejtőzni Ézsau szemei elől, és eljutni egy biztonságot
jelentő helyig, ilyennek ígérkezett a számára Lábán háza.
Míg ő egyik helyről a másikig szaladt, nehogy út közben
érje utol Ézsau haragja, sietett biztonságot jelentő területre
Lábánhoz, Isten szemmel követte végig, s így tekintett rá,
amikor csodálatos álomban részeltette őt. Azonban Isten
nem csak szemmel tart bennünket, de az a tény, hogy Isten
keze alatt van az életünk, folyamatos nevelést is jelent.
Jákób talán úgy gondolta, hogy Isten lapozott már az
elsőszülöttség csellel való megszerzése óta, de nem ezt tette. Látjuk, hogy megtetszett neki Ráhel és elhatározta,
hogy szolgálni fog a lányért. Amikor eljött az idő, hogy
bemenjen hozzá, furcsa dolgot tapasztalt másnap: Lea ébredt fel mellette. Képzeljük csak magunkat a helyébe,
ugye mi is méltatlankodnánk, de sokat tesszük ennél kisebb mértékű méltánytalanságok esetén is. Egyszóval talán jogosnak véljük, hogy Jákób felfortyant apósának viselkedése miatt, de nézzük pontosan mi is történt?
Ha Izsák és Rebeka elhatározták volna, hogy két fiukat
Ézsaut és Jákobot beházasítják Lábán családjába, akkor
Ézsau, mint elsőszülött kapta volna Leát és Jákób, mint
másodszülött Lábán fiatalabb lányát, Ráhelt. Amit Lábán
tett, nem volt méltánytalan, különösen hogy Isten megengedte ezt Jákóbbal. Jákób megszerezte az elsőszülöttséget
csellel, de azzal úgy is veheti, hogy az jár, hogy elsőszülött lányt kap feleségül.
Igen, Isten emlékeztette Jákóbot, hogy ne méltatlankodjék, mintha azt mondta volna: volt ugye az az elsőszülöttségi ügy, Jákób, amit még nem beszéltünk meg... Hát
Jákób emlékezhetett rá. Nem is mondja Lábánnak, hogy
nem kell mindenáron az elsőszülöttnek elsőbbséget élveznie a fiatalabb testvérével szemben, nem mondja, mert
tudja, hogy vaj van a füle mögött.
De nézzük meg ezt a helyzetet. Amikor méltánytalanságok érnek, nem Isten gonoszságával, hanem Isten nevelésével találkozunk. Bizony van, amikor egy-egy minket
ért méltánytalanságban valami visszaköszön. Visszakö-

szön az, hogy másokkal szemben én is kemény vagyok,
visszaköszön az, hogy én is olyan nehezen engedek el,
visszaköszön az, hogy még köt valami ahhoz a dologhoz,
amit sebként vagy sértettségként hordozok a szívemben és
csodálkozunk, amikor Isten egy-egy dologban nehézséget
ad. Mért panaszkodsz a teher miatt, hogy terhet tettem rád,
hiszen olyan jól bírod a terheket, hogy nem tetted le, amikor kértem. Miért várod, hogy elnézzek neked bármit, ha
te sem nézel el az atyádfiának? Igen, ilyen kérdéseket tesz
fel ilyenkor Isten, ha a szívünk mélyére figyelünk. Nagyon
megbántottak, aztán megint nagyon megbántottak és csodálkozol, hogy mért bántanak meg téged mindig? Mért viseled nehezen? Aztán rájössz, hogy még az előzőt sem engedted el, hát persze, hogy nehezen viseled.
Egyszóval Isten nem felejt, nem lapoz, enged tovább
menni, de nem enged előre jutni. Jákób tovább mehetett,
de nem jutott előbbre. Lábán házáig jutott és még mindig
nem kapta meg a lányt, akit szeretett, mert – mondjuk ki –
Lábán rászedte. Pont úgy, ahogy ő a saját apját szedte rá...
Ha valami baj ér, mindig gondolkozz el ezen. Nem arról van-e szó, hogy még az előzőből ottmaradt valami,
amit nem rendeztél el Istennel megfelelően? Még nem
kaptál feloldozást, vagy még nem oldottad el a haragosodat.
Isten tehát szemmel tart. Az elrendezetlen lapokat
megjelöli és visszalapoz hozzá. És mért csinálja ezt? Mert
Isten nem csak szemmel tart, hanem gondoskodik is.
Mialatt Isten szemmel tartotta Jákóbot és figyelmeztette, hogy nem lépett még tovább, Isten megmutatja a gondoskodó arcát is. Elgondolkodtam azon, milyen kegyelmes
volt Isten.
Úgy gondolta, hogy most a Vele szembeni adósság legyen másodlagos, előbb Jákóbot biztonságban akarta tudni
Lábán házában. Nem mondta, hogy menj és állj Ézsau
szeme elé azonnal és rendezd vele a dolgodat, meg velem
is, hanem azt gondolta: a lényeg, hogy biztonságban legyen ez a csaló. Furcsa. A csalóval törődik látszólag és
nem Ézsauval, de miért van ez? Dehogy is. Ézsauról is
gondoskodott, hogy ne jusson Káin sorsára, elválasztotta
őket egymástól, elkülönítette őket. Jákóbot biztonságba
helyezte és gondoskodott az egzisztenciájáról.
Bizonyára van az életedben olyan helyzet, talán a te
hibádból, talán máséból, hogy úgy érzed magad, mint egy
űzött vad. Úgy érzed magad, mintha a megpróbáltatások
útvesztőjébe kerültél volna. Jákób is így érezhette magát.
S látod, mialatt Jákób lába alatt ég a talaj, mialatt a nem
szeretem utat kell járnia, mialatt menekül az őt üldöző
elől, Isten elkészít egy helyet a számára, ahol hatalmasan
meg fogja őt áldani.
Isten, mialatt űznek, hajtanak minket, mialatt sodródunk, mialatt történnek velünk a rossz dolgok, gyakran
egy váltást készít elő az életünkben.
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Mint amikor sátortáborban vagy, s a sátorból be akarsz
menekülni a házba. Egyszer velem ez megtörtént. Sátoroztam, erőltettem a szüleimet, hogy állítsák fel nekem a sátrat. Aztán hamarosan megtudtam miért: hatalmas vihar
volt és el kellett döntenem: kint fagyoskodom és ázik be a
sátor vagy bemenekülök a házba? Bemenekültem természetesen, mert kicsi voltam. Bőrig áztam, nem volt könnyű
út, de biztonságba kerültem. Isten hoz változásokat az életünkbe, de hogy mi is ott legyünk, ahol változtatni akar
rajtunk, gyakran nem abból áll, hogy átsétálunk, hanem
esetleg úgy jutunk oda, mint Jákób.
Meghozta az ő életében is a töltekezés helyét, a megerősödés helyét, meghozta az életébe a regenerálódás helyét, amikor kiformált belőle egy új embert, mialatt menekült.
Imádkozunk változásért, hogy legyen jobb, forduljon
jobbra a dolgunk. Azt hisszük, Isten nem hallgat meg?
Meghallgat és ez egy kedves kérés neki. Komolyan is veszi, hogy ezt kérjük, de nem akkor kezdődik el a jobb,
amikor véget ért a rossz. A jobb már akkor kezdődik, amikor elszakadunk a rossztól. Amikor először megfogan a
szívünkben a hálaadás gondolata. Jákób életében az áldás
nem akkor kezdődött el, amikor Rebeka tanácsolt neki,
nem akkor, amikor a meghomályosodott szemű apja tanácsolt neki, hanem akkor, amikor Isten lenézett rá és Jákób
felnézett Istenre. Lehet, hogy még érezzük, lehet, hogy
még fáj, de már elkezdődött az imameghallgatás.
Végül azt értettem meg a történetből, hogy Isten nem
csak szemmel tart, nem csak gondoskodik, de kimondhatatlanul szeret. Mindez a kettő már a szeretete jele egyébként is, de azért az Isten szeretete kibeszélhetetlen, kimondhatatlan szeretet.
Jákób csalóként ment Lábánhoz. Lábán túljárt az
eszén. Jákób vesztesnek érezhette magát, de mégis...
Olyan drága kincset kapott Leában, amit emberi számítás
szerint nem érdemelt meg.
Két lányt látott, egy rossz szeműt és egy gyönyörűt.
Azt választotta, amit a szeme kedvesnek látott és nézd
meg, mit kapott, kit kapott. Egy asszonyt, akinek a szíve
szebb volt, mint hitte volna. Gyermeket szült (Rubent) és
azt mondta: TALÁN megszeret a férjem, de nem szerette
meg Jákób, kemény volt a szíve Lea iránt még. Hisz a másik gyermeke is a megvetettsége miatt kapott nevet (Sime-

on), Jákób még ekkor sem ragaszkodott hozzá, hát újabb
fiút kapott (Lévit), hogy hátha talán már végre ragaszkodni fog. S harmadszorra tudósít minket Lea arról, hogy
most már oka van a férje miatti hálaadásra, hiszen ezért
nevezte el Júdának a negyedik gyermeket. Igen. A feleségében Jákób megláthatta Isten türelmes szeretetét. Ahogy
ad, és nem veszünk tudomást róla, ad és még mindig nem,
újra ad, és akkor talán... igen. Lea formálta Jákób szívét,
Isten Leán keresztül formálta Jákób szívét. Kapott egy
ajándékot, Leát, kapott négy gyermeket, négy fiút. Isten
kimondhatatlanul szerette ezt a csalót. Hidd el, téged sem
szeret kevésbé a bűneid ellenére is, meg engem sem szeret
kevésbé. Lám, épp azáltal formál, akit nem szeretsz. De őt
is formálja, hiszen megtapasztalhatta Lea, milyen Isten
eszközének lenni.
Jákób két lányt látott a szemével. Egyet, amelyik nem
tetszett, egyet, amelyik tetszett. Választott a szemével.
Mint ahogy mi is az érzelmeinkre hagyatkozva tanácsot
adunk Istennek, hogy melyikre van nagyobb szükségünk, s
nagy bölcsen eldöntjük, hogy a rossz és a jó, a nem tetsző
és a tetszetős közül mi a jót, a tetszetőst választanánk. Aztán csodálkozunk, hogy nem azt kapjuk. Csodálkozunk,
hogy Isten mást ad, amikor adhatna „jobbat” is. Adhatna
„szebbet” is. Próbába járat, amikor adhatna kimenekedést
is azonnal... csakhogy Isten tudja, hogy éppen MOST neked mire, kire van szükséged. S amire Jákóbnak ott és akkor kellett a feleség, hogy rajta keresztül a szívét formálhassa Isten, erre Lea alkalmasabb eszköznek látszott az Isten kezében. Nem könnyű munka volt ez. Nem könnyű
szolgálat. De Isten elérte a célját, s a könnyekből, a megvetettség könnyeiből hálaadás könnyeit „nevelte”.
Isten szeret és ez nem közhely. Szeret és szemmel tart.
Szeret és gondoskodik, szeret és szeret és szeret. Mennyi
futás, mennyi aggodalom, mennyi szorongás, mennyi seb
és mennyi bűn van abban, amíg Jákób a lencsefőzéstől eljutott idáig. De mindez azért volt, hogy eljusson idáig. A
te életedben is meg van az értelme a szenvedésnek, a fájdalomnak. Sosem a fájdalom az Isten célja, de olykor eszköze lehet abban, hogy megértsük, változtatni akar rajtunk
és formálni bennünket, értékesebbé akar tenni, mert kimondhatatlanul szeret.
Forrás:www.ebredes.hu

ELGONDOLKODTATÓ

Orvosság csak pozitív mellékhatásokkal: az ÖRÖM
Egyszer egy ember felszállt a buszra. Valami különös
dolog történhetett vele, mert nagyon vidám volt. Arca
sugárzott a derűtől, sőt kivillanó fogsorral nevetett. Belépve a buszba hideg tekintetekkel találta szembe magát. Igyekezett úrrá lenni jókedvén, azonban ez láthatóan nem volt egyszerű. Komolyra próbálta fogni az arcvonásait, azonban azok nem engedelmeskedtek. Egyegy határozott mosoly ellenállhatatlan erővel tört a felszínre. Majd leülve arcába húzta a kalapot, hogy szinte
semmit nem lehetett látni mosolyából. Ez sem segített,

mert vállának rázkódása elárulta: még mindig nevet. Eltelt egy pár perc a buszban. Az emberek már mind őt
figyelték, s egymás után derült fel az arcuk. Mire megállt a busz a következő állomáson, már mindenki arcán
mosoly volt. Az öröm legyőzte a ridegséget és a közönyt. Emberünk győzött az egész busszal szemben. Az
örömnek HATALMA van.
Vannak emberek, akiknek kisugárzó természete, mosolya mások életének megváltoztatására is képes. Szeretjük a vidám embereket, szeretünk örülni. Ez bizonyítja,
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hogy az igazi öröm és a szeretet összetartoznak és alapvető emberi igények. A Biblia még továbbmegy és egy
érdekes kijelentést tesz: „A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.”
(Péld 17,22)
A legújabb tudományos kutatások igazolják a Biblia
állítását, hogy az örömnek nem csak kedélyállapotunk,
hanem egészségünk felett is hatalma van. Gyógyító
erővel
rendelkezik.
Az
öröm
GYÓGYÍTÓ
HATÁSÁNAK egyik legismertebb példáját találhatjuk
meg Norman Cousin bestseller könyvében, az „Egy betegség anatómiájá”-ban. Amikor az orvosok közölték az
íróval, hogy 1 az 500-hoz az esélye az életben maradásra, Cousins elmondja miként jött rá arra, hogy ha az aggodalommal és a feszültséggel megbetegíthetjük magunkat, akkor a JÓ GONDOLATOKKAL és a
NEVETÉSSEL gyógyulásunkat munkálhatjuk.
Épp ezért úgy alakította életrendjét, hogy minden
nap legyen benne valami, ami nevetésre fakasztja. Ez
része volt gyógyulási programjának. Felfedezte azt,
hogy
a
nevetésnek
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
HATÁSA van. 10 percnyi igazi nevetés annyira megnyugtatta, hogy két órán keresztül fájdalom nélkül tudott aludni. Cousins és orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy az öröm nemcsak a fájdalmakon enyhített, de
a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő. A jókedv a szervezetben pozitív szerepet játszó kémiai
anyagokat szabadít fel, név szerint ENDORFINOKAT.
Ezek az endorfinok úgy segítik az egészség megőrzését,
hogy erősítik az IMMUNRENDSZER működését.
Nemrégiben készítettek egy tanulmányt Amerika
100 éveseiről. A központi kérdés az volt, hogy „Mi az a
legfontosabb tényező, amivel az életkort meghosszabbíthatjuk?” A helyes étkezés, mozgás, jó orvosi ellátás?
Nem minden százéves élt egészségesen. A kutatók nem
kis meglepetésére a vizsgálat kiderítette, hogy a
JÓKEDVŰ, ELÉGEDETT GONDOLKODÁS az

EGYETLEN KÖZÖS TÉNYEZŐ a százévesek életében.
Az idézett bibliaszöveg második fele azt is kijelenti,
hogy az öröm hiányának egészségromboló hatása van.
Talán itt a titka a hazánkról készült riasztó egészségügyi jelentéseknek? Egy olasz lap felmérései szerint a
magyarok ugyanis borúlátó, pesszimista emberek. Megfigyelésük szerint az átlagos magyar ember az Ementáli
sajtban is csak a lyukat látja. Ózd városáról készült képeik mellett a statisztikák, felmérések alapján állítják,
hogy a magyarok számára a pesszimizmus ÉLETCÉL.
Az öröm megtartása tehát igazi kihívást jelent.
Eötvös József szavai jutnak eszembe: „A gyermek
kis szívében éppen annyi, sőt több öröm fér meg, mint a
férfiúéban. De kár, hogy szívünk csak azért nő, hogy
üresebbé váljék.”
A vallások is bűnössé válnak az öröm hanyatlásában, amikor azt a túlvilági életcélok közé sorolják. A
keresztények nem arról híresek, hogy vidám, mosolygós emberek! Pedig a Biblia több mint 340-szer beszél
az örömről és nemcsak megállapítja, hogy az öröm
gyógyszer, hanem fel is szólítja az embereket az örömre: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom,
örüljetek!” (Fil 4,4.)
S hogy ez sikerüljön, Isten AJÁNDÉKBA kívánja
azt adni az embernek. A szeretet után az öröm a Szentlélek második adománya. Csak el kell fogadni. Így az
öröm nem más, mint egy mély benső tapasztalat, mely
az Istennel való személyes kapcsolat eredménye.
Ezentúl, ha valaki örülni akar, ajánlom neki Tolsztoj
tanácsát: „...csupán egy igazi öröm van a földön: másoknak élni.”
S hadd zárjam ehhez kapcsolódóan Németh László
író szavaival: „Milyen öröm örömet szerezni. S az emberek mégis milyen ritkán szánják rá magukat.” Pedig
megéri!
Szabó László (Forrás: Internet)

EGY KIS VIDÁMSÁG...

Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tartozik a gyülekezetünkhöz?
Először is az öreg Dik–Tál, aki mindent irányítani akar,
aztán ott van Protes–Tál bácsi és fivére Szabo–Tál, akik
folyton ellenszegülnek és mindent meg akarnak változtatni. A húguk, Irri–Tál, nyughatatlan bajkeverő a két fiával,
Inzul–Tállal és Molesz–Tállal együtt.
Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi–Tál és felesége, Vege–Tál várni akar vele még egy évet.
Aztán ott van Imi–Tál, aki folyton arra törekszik, hogy
a mi gyülekezetünk pontosan olyan legyen, mint az összes
többi. Affek–Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker öcscsei, Garan–Tál és Han–Tál pedig hamis ígéretekkel próbál új tagokat csalogatni a gyülekezethez.
De azért nem minden családtag rossz. Asszisz–Tál
testvér például kifejezetten segítőkészen intézi az egyházi

ügyeket. A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz–Tál
anyagi hozzájárulására mindig lehet számítani.
A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen–Tál
kiválóan képviseli a közösség ügyeit diplomáciai körökben. Az elkötelezett Agi–Tál nővér élen jár a térítésben.
Medi–Tálhoz bármikor fordulhat átgondolt és megnyugtató tanácsért, a szertartásokon az egyházi énekeket pedig
Kán–Tál dalolja, zenész fivére Trombi–Tál (a kamasz
Mu–Tál átmenetileg nem énekel vele).
Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben lettünk:
Két unokatestvér, Dezer–Tál és Konver–Tál áttért más
vallásra, a kilencven éves Exi–Tál néni pedig végelgyengülésben elhunyt.
Forrás: Internet
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GYERMEKOLDAL

Kedves Gyerekek!
Az áprilisi rejtvények helyes megoldásait a lépcsőházban lévő táblán láthatjátok.
Rekord számú megfejtés érkezett be a múlt havi
rejtvényekből. Sőt! Egy valaki dupla megoldást adott le.
Örülök, hogy a tavasz ilyen jó hatással van rátok.
Együtt örülünk a megfejtőkkel, akik:
Almási Rubina, Ádány Anna, Ádány Balázs és
Zsófia, Ádány Máté és Rebeka, Boda Péter, EgyedKiss Dániel, Gulyás Johanna, Kiss Anna, Máté és Zoltán, Uri Benjámin és Imre, Zsigovics Benjámin és
Dorina
Most következzenek az új feladatok, amelyeket a
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha
nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel
oldjatok meg.

Megfejtéseiteket május 24-ig dobjátok be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat kap.
Á.J.

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük a
májusi születésnaposokat!
Sztasák Zsófia (máj. 2.)
Ádány Barnabás (máj. 11.)
Uri Boglárka (máj. 31.)

Óvodások (7 év alatt)
Ezen a képen a tékozló fiú példázatát láthatjátok lerajzolva. Beszélgessetek anyuékkal arról, hogy ez az apuka hogyan szerette hazatérő fiát, és hogyan szeret minket Isten. Színezzétek ki a rajzot, írjátok rá a neveteket, majd vágjátok ki és dobjátok be a szokásos dobozba. (Forrás: www.reformatus.hu)
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Kisiskolások (7-11 év)
Mostani rejtvényetekben bibliai neveket kell keresnetek (8 db). Ha megtaláltátok ezeket, akkor húzzátok ki őket, és
a megmaradt betűkből egy olyan szót kaptok, ami minden hívő embert kell, hogy jellemezzen. Ezt kell leírnotok a
kipontozott vonalra. Végül vágjátok ki a rejtvényt, és neveteket sem lefelejtve, dobjátok be a szokásos dobozba.
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Megfejtés: ..............................................................................................

Nagy iskolások (11 év felett)
Hasonlóan a kisiskolások rejtvényéhez, nektek is bibliai neveket kell keresnetek (11 db). Ha kihúztátok ezeket a
táblázatból, akkor a megmaradt betűkből nektek is egy olyan fogalmat kell alkotnotok, ami minden hívő embert
kell, hogy jellemezzen. A megoldást írjátok le a kipontozott vonalra. Majd vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a
szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek le!
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Gulyás Csaba (máj. 3.)
Bencsik István (máj. 13.)
ifj. Boda Mihály (máj. 13.)
Rück Sándor (máj. 13.)
dr. Doktor Sándorné (máj. 17.)

Szeretettel
köszöntjük
májusban
született
testvéreinket!

Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.)
Vétek Ferencné (máj. 25.)
Kőszegi József (máj. 26.)
Fábián Béla (máj. 27.)
Sonkoly Eszter (máj. 31.)

Gyülekezeti alkalmak
−

−
−

Vasárnap:
9,15 óra: imaóra, barátkozók
alkalma (Palacsintázó), gyerekeknek bibliakör
10 óra: Istentisztelet
17 óra: Istentisztelet
Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra
Péntek: 18 óra:
Ifjúsági alkalom

Minden hónap 2. vasárnapján, a
délelőtti istentisztelet után Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény
és lelkes testvéri beszélgetések.
Minden hónap 3. vasárnapján a
délutáni istentiszteletet a Kamaraerdei Idősek Otthonában tartjuk.
Gyülekezeti imanap
Május 9. szombat 10,00 óra

Programajánló
Rádióműsor:
Kossuth Rádió
Május 29. péntek 13.30 óra
Az Úr közel! Baptista félóra
Tv-műsor:
MTV 1:
Baptista ifjúsági műsorok
Vasárnaponként 9 óra után

„Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk
fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.” (Zsid 12:1,2)
A nehézségek ellenére állhatatosnak maradni; ez a hit.
Hit által láthatjátok meg a célt, és hit által léptek át minden
akadályt. Ha nem él bennetek töretlenül az Isten iránti bizalom,
nem maradtok meg a pályán. Szükség van az úton erősítésre,
csüggedés idején bátorításra. Jézus Krisztus a hit fejedelme és
bevégzője, Tőle kaptok erőt, Ő az, aki elkészítette előttetek az
utat.
Az Atya Jézus Krisztus érdemére néz, és rátok árasztja az
Ő kegyelmét, irgalmát. Mindennap megújul az Ő hűsége rajtatok. Nem könnyű az út, de ha felméritek, hogy mennyi támaszt
kaptok, érdemes az Úrra nézni, ahonnan jön a segítség.
Lukács Edit

PAX TV:
Május 25. hétfő, 19.00 óra
Békesség Hírnöke
Ismétlés: másnap 9.00 óra
Házasok konferenciája
Május 9. szombat 10-15 óra
Szigetszentmiklósi Baptista
Gyülekezet

Pár hete még megszokott helyén
ült, Juhász Béla testvér mellett...
Hodor István testvérünket életének 90. évében, április 17-én
hívta haza a mi Urunk.
Életéről a következő lapszámban emlékezünk meg.
„Az igazak emlékezete áldott!”

Női Konferencia
Május 16. szombat
WOL Élet Szava, Tóalmás
Mindkét programról részletes tájékoztató a gyülekezeti hirdetőtáblán

Betegeink
Baranyai János
dr. Doktor Sándorné
Kádárné Kőszegi Mariann
Ökrös Sándor
Szabó Sándorné
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös)
„Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek, ti igazak, az Úrban, magasztaljátok szent nevét!” (Zsolt 97:1012)

Vers

Megigazulás
Nyomasztó tartozásaimat
Valaki megfizette,
adósságmentes fehér lapot
adott nekem helyette;
életem fájó emlékeit
Valaki letakarta,
nem látok többé semmi szégyent
és semmi foltot rajta!
Odaállít majd maga elé
megigazulva, tisztán,
fehér ruhában...
Kegyelemből.
Így tűnődöm
Isten szerelme titkán.
Lukátsi Vilma

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