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„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”
(2Timóteus1:7)
Pünkösd ünnepén számot kell adnunk azzal, hogy mennyire él bennünk Isten Szentlelke? Mennyire
eleven az életünk a Lélek által? Pál apostol szavaiból az árad felénk, hogy a hívő ember lelkülete
egészen más, mint azoké, akik nem a Lélek által élnek, akiket nem a Lélek vezet. Először is azt
mondja, hogy van, akikben a félelem lelke munkálkodik. Ezek az emberek mindentől félnek. Az
ilyeneket meg lehet ijeszteni, stresszben lehet tartani a rossz hírekkel, vagy az őket érintő
eseményekkel. A félelem lelke az ördög lelke, a hazugság atyjáé, aki megpróbálja elhitetni az
emberekkel, hogy mindig van mitől félniük, és soha se nyugodjanak meg, ne érezzék át az igazi
békességet. Pünkösd ezt a nagy csapdát tárja fel. Isten azt akarja, hogy ismerjük fel, vegyük észre,
hogy, amikor a félelem lelke nyomaszt, az nem Tőle, vagyis nem Istentől van. A félelmes szívű
tanítványok életében a Pünkösd egy gyökeres változást hozott. Bátor hitvalló tanítványokká lettek a
Szentlélek által, mert megkapták Istentől az erő, a szeretet és a józanságnak lelkét. Pál azért írhatja le
ezt a mondatot, mert ő is megkapta, ő is átélte ezt a változást. Mit ad az Úr a félelem lelke helyett
nekünk? Lássuk sorban! Az erő lelkét. Jézus is erről beszélt: „…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok
a Szentlélek.” (Ap.Csel:1,8) Erőt a tanúságtételre, erőt a próbák elhordozására, erőt a sokszor erőnk
feletti út megjárására. Hányszor átélhettük már, testvéreim, hogy úgy éreztük nem lesz erőnk,
megtenni, elhordozni valamit, aztán mégis lett. Honnan? A Szentlélek által. Mert nekünk Ő az
erőforrásunk. A szeretet lelkét. Mert alapjában véve mi nem tudunk igazán szeretni, sőt a Heidelbergi
Káté szerint készek vagyunk Isten és felebarátunk gyűlölésére. (HK.5) A Szeretet Himnusza nem
rólunk szól, az Isten szeretetéről zeng dicséretet., de amikor mégis tudunk szeretni, amikor azt is
tudjuk szeretni, aki gyűlöl, akkor a szeretet lelke van bennünk. Arra pedig, hogy ez nem csak ideigóráig lehetséges, arra is a Szentlélek a garancia, aki szüntelenül pótolni tudja ezt az Istenből
táplálkozó szeretetet. A józanság lelkét. A világ meg tud ittasodni saját maga dicsőségétől, mindattól,
amit létre hozott. Az egyes ember is megrészegedhet önmagától, szavaitól, cselekedeteitől, tudásától.
Ez a bódult állapot pedig teljesen alkalmas arra, hogy a gonosz manipulálhassa, vak vágányra
sodorhassa az embert. A józanság lelke azt biztosítja számunkra, hogy helyesen látjuk magunkat.
Helyes önértékelést ad. A hívő ember kész alábbszállani, hogy Ő felnövekedhessen, és mindezzel
együtt, Istent fogja dicsőíteni mindenéért, amije van. Pál azt mondja mindezeket már megkaptuk. Ha
ez így van, márpedig így van, akkor éljünk is ezek által és ezekben, hogy lehessünk erős, szeretetteljes
és józan gyermekei az Úrnak.
Áldott pünkösdi ünnepet kívánva, testvéri szeretettel:
Szilágyi Sándor lelkipásztor
A szerkesztő: Újra kezünkben tarthatjuk a K
Kiiáállttóó SSzzóó már nagyon várt, kibővített, ünnepi számát.
Reményeink szerint ismét mindenki talál benne lelki állapotának megfelelő erősítő, békességet, megnyugvást
adó, tanító, hitet mélyítő, vidámító írást. Költőink pünkösdi versei mellett elsősorban testvéreink gondolatait,
bizonyságtételeit, beszámolóit olvashatjuk. Istennek való hálával köszönjük, hogy egyre többen mutatkoznak meg, és
tartják fontosnak, hogy érzéseiket megosszák velünk. Dicsőítsük ezért Atyánkat, Megváltónkat! Könyörögjünk a
Szentlélek kiáradásáért, gyülekezetünk ébredéséért. Kérünk Benneteket, hogy fogadjátok olyan szeretettel, és
imádságokkal ezt az lapot, mint ahogy mi készítettük Nektek. Áldás és békesség az Istentől!
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Imádság: Uram, tégy engem szolgáddá, diadalutad engedelmes eszközévé! Térj be, kérlek, az én életembe is,
ne kerülj ki engem! Voltak, vannak áldott lelkek, akik lépéseidet felém irányították. Akiken keresztül Te léptél
felém, és tudom, milyen boldogság, amikor megjelensz, amikor szavad, szereteted, gondoskodásod áldást,
békességet hoz az életembe. Segíts, hogy én is utaddá lehessek, segíts, hogy továbbvezessem áldásodat a
többiek felé! Adj mellém másokat is, akikkel együtt élő kövekként rakhassuk ki utadat! Úgy vágynak a
boldogságra szeretteim, szomszédaim, munkatársaim, s én olyan keveset tudok adni nekik. Kérlek, jöjj feléjük,
rajtam, gyenge hitemen, bizonytalan szavaimon, mégis segíteni vágyó lelkemen keresztül lépj be az ő életükbe
is!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jakab 5:16)
Milyen a hitéleted? Mennyit imádkozol, és milyen gyakran olvasod a
Bibliát? Lehet, hogy nem is gondolod, de ha egyiket e két dologból
elhanyagolod, háttérbe szorítod a másik rovására, akkor egészségtelen
lesz a hívő életed. Olyannyira, hogy egy lelkipásztor meg is
fogalmazta egészen pontosan mindezt:
Kevés ima, kevés Ige = beteg élet
Kevés ima, sok Ige = száraz élet
Sok ima, kevés Ige = rajongó élet
Sok ima, sok Ige = egészséges élet
...ERŐT
KAPTOK,
AMIKOR
ELJÖN
HOZZÁTOK A SZENTLÉLEK ( Ap.Csel1:8 /a )

Jézus kijelentése kapcsán az alábbi kérdések
szegeződnek felénk:
a./ ma a XXI. század emberének szüksége van-e
a Lélek általi erőre?
b./ mire kell számunkra ez az erő?
c./ aktuális-e napjainkban ennek az erőnek az
állandó jelenléte?
Isten Lelkének jelenléte végig vonul az egész
üdvtörténeten. A világ teremtésekor ott lebegett
Isten Lelke a vizek fölött. Ez a Lélek
munkálkodott már Gedeon életében. Így olvassuk
: „Az Úr felruházta Lelkével”, aki által legyőzte
a Midiánitákat. Dávid is így kéri a Zsoltárokban:
”Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az
erős lelket újítsd meg bennem! …Szentlelkedet
ne vedd el tőlem!”Az angyal Zakariásnak,
Keresztelő Jánosnak születését így jövendöli
meg:
”…már
anyja
méhétől
megtelik
Szentlélekkel. „Az angyal Máriának így szólt: ”A
Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje
árnyékoz be téged. „A Lélek vitte a pusztába
Jézust és erősítette meg a kísértések közepette. A
Lélek erejével győzött a kísértő felett. Pál apostol
missziói útjait a Lélek vezetése által teszi. Azt
mondja,
hogy
Isten
erejének
kincse
cserépedényekben van. Isten Lelke által
cserépedény-voltunkban az Ő ereje által
győzhetünk.

(Napi ige és gondolatok)

Így mondja Pál a Korinthusiaknak: „Az Úr pedig
a Lélek, és ahol az Úr Lelke ott a szabadság.”
Reformátoraink, a gályarabok egyedül Isten
Lelkének erejével tudtak harcolni.
Most, amikor egyre nagyobb a „sötétség” a
földön, egyre kilátástalanabb az emberiség sorsa,
nekünk is óriási szükségünk van Isten Lelkének
erejére. Oly elesettek, bátortalanok, vigasz
nélküliek, csüggedtek vagyunk a megannyi
nehézségek közepette. A Lélek vigasztalására,
bátorítására, erejére van szükségünk. Csak Ő tud
megvigasztalni szeretteink elvesztésekor. Ő áll
mellettünk, a gyógyíthatatlan betegség esetén is.
Ő ad erőt, amikor lelki-testi fájdalmainkban
elcsüggedünk, elfáradunk.
Ugye érezzük, hogy mennyire szükséges a Lélek
ereje életünk minden területén?!
Mire kell még számunkra Isten Lelkének ereje?
Arra, hogy harcolni tudj. Harcolni tudj a bűn
ellen. El kell ismernünk, be kell látnunk, hogy a
bűn elleni harc a megszentelődés útján egyre
hevesebb. Isten Igéje már a teremtéstörténet
elején így mondja Kainnak: ”…a bűn az ajtó előtt
leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál
rajta„ Képtelen az ember egyedül megbirkózni az
ellenséggel. Csak Isten Lelkének erejével,
kegyelme által tudunk győzelemre jutni.
Igazságban járni, bűnt gyűlölni, fedhetetlennek
lenni, Istent félni csak Vele leszel képes. Csak
Vele tudsz jóval fizetni a rosszért, megbocsájtani
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azoknak, akik megbántottak, és szeretni azokat,
akik téged nem szeretnek.
Önmagunk legyőzéséhez, a szabályszerű
küzdelemhez van óriási szükségünk a Lélek
állandó jelenlétére.
Azt kívánom, hogy legyen számunkra minden
nap Pünkösd, mert Ő, Lelkének erejét kész
minden nap ránk árasztani. Lágyítsa meg

szíveinket, hogy szívünkbe fogadhassuk és Vele
járjunk.
EGYEDÜL TE VAGY A TISZTA TŰZ.
BENNÜNK MINDIG VALAMI ÉG…
GYÚJTSD MEG, URAM LÁNGLELKEDDEL
MINDANNYIUNK KŐSZÉNSZÍVÉT.
(Tóth Attila: Tüzek)
Szabó Gizella

A negyeddolláros
Néhány évvel ezelőtt egy lelkész Houstonból, Texasba költözött. Néhány héttel az érkezése után, egy
alkalommal a belvárosba kellett mennie. Amikor a buszon leült észrevette, hogy a sofőr negyed
dollárral több pénzt adott vissza.
Elkezdett gondolkodni, hogy mit tegyen, és arra az elhatározásra jutott, hogy visszaadja a pénzt.
Hiszen bűn lenne megtartani. Aztán egy másik gondolat fogant meg fejében: "Óh, felejtsd már el,
hiszen ez csak negyed dollár. Ki törődik egy ilyen kis összeggel? A buszvállalat amúgy is túl sokat
kér az utazásért, nem fog nekik hiányozni ez a kicsiny összeg. Fogadd el, mint Isten ajándékát és
maradj csöndben."Mikor a megállóba értek, ahol a lelkésznek le kellett szállnia, egy pillanatra megállt
az ajtóban, majd a negyed dollárt a buszvezető felé nyújtotta, és azt mondta: "Tessék, egy kicsit többet
adott vissza."
A sofőr rámosolygott és azt mondta: "Köszönöm! Maga a városi, új lelkész, ugye? Azon
gondolkodtam mostanában, hogy el kellene járnom valahova gyülekezetbe, de nem tudtam melyiket
válasszam. Azt szerettem volna megtudni, hogy mit tesz, ha rosszul adok vissza. De azt hiszem már
döntöttem."
Amikor a lelkész leszállt a buszról, a legközelebbi villanypóznához botorkált, és bele kapaszkodva
csak annyit tudott mondani: "Ó, Istenem, majdnem eladtam a Fiadat egy negyeddollárosért."

KÜLDD SZENTLELKED !
Küldd Szentlelked, kérlek Uram,
Küldd hő, buzgó imámra;
Hogy tanítson, vigasztaljon
És vezessen utadra!
Bűn teherrel messze tőled
Sötét éjben bolyongtam,
Tűzoszloppal, égi fénnyel
Vezess, vezess, ó, Uram!
Meghallgattál s fényt gyújtottál,
Minőt soha nem láttam.
Bús lelkemmel, tört szívemmel
Szent örömre találtam.
Ó, én lelkem, hirdesd széjjel,
Mint jött Isten tefeléd;
Mint jött Jézus, és üdvödért
Föláldozta életét!

Népmilliók, zarándokok
Téged Uram, keresnek.
Hallasd szavad, ó, Megváltóm,
S küldd vezérül Lelkedet!
Hadd leljenek fényt és erőt,
Zúgjon ének, örömár:
Te vagy, Jézus, Isten Fia,
Mindörökké Úr s Király!
Somogyi Imre
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Mit jelent számomra?
Keresztkérdések címmel egy 10 alkalomból álló előadás sorozat indult, melynek témája MÁRK
evangéliuma volt. A sorozat elején arról beszélgettünk:
Kicsoda jézus Krisztus? Ő Isten Fia az Evangélium kezdete, az Evangélium hirdetője, hatalma van
mindenekfelett, aki elkészíti az utadat.
Jézus mit mond rólad? Jézus azért jött, hogy megmentse a lázadókat. teljes valónkkal Isten felé kell
fordulnunk. Jézus a gyógyító, tanító, hitet, mert már én is sokszor tapasztaltam és tapasztalom nap,
mint nap jelenlétét is.
Jézus mit mond magáról? Istennek mondja magát, mert aki hallgatja őt, Istent hallja.
Foglalkoztunk a halálával és feltámadásával. A kereszt mindent felülmúló fontosságával. Az előadók,
tanítók nagyszerű, érthető magyarázatai, a kötetlen
beszélgetések a testvérekkel, csoportvezetőkkel, mind nagy
hatással voltak rám. Életünkben mindig arra fordítjuk a
legtöbb időt, ami számunkra nagyon fontos. Úgy
gondoljuk, hogy a lelki dolgok, a lelkünk nem fontos.
Valahogy úgy van az életünkben, hogy Jézus számára nincs
hely, akkor nem is találjuk meg Őt. Pedig tudjuk, fentről
jön a segítség, Istentől. Ha lelkünkkel nem foglalkozunk,
akkor nem is találjuk meg Őt. Szívünk egyfajta szálláshely,
ha beengedjük a rosszat, akkor annak adunk szállást, ha
beengedjük az örömöt vagy békességet, akkor annak adunk
szállást jelképes szívfogadónkba.
Fellelkesülve és feltöltődve a Keresztkérdések sorozaton az ezt követő alkalomra is elmentem, ahol az
Ószövetséget tanulmányozzuk.
Megköszönöm elsősorban Istennek, hogy elhívott és elirányított ebbe a testvéri közösségbe, ahol sok
hit-testvért ismerhettem meg és jól érzem magam velük a tanításban és a beszélgetésben.
Urunk Jézus Krisztus! Hálát adunk neked, hogy te zörgetsz a szívünkön a lelkünkön. Magasztalunk
Téged, hogy Te nem adod fel a keresését, hogy minden embert magadhoz akarsz venni. Dicsőítünk
Téged, hogy ahova Te belépsz, ott minden a helyére kerül. Add, hogy meghalljuk zörgetésed, halk
hangodat és be is engedjünk életünkbe. Tölts hát be minket Szent Lélekkel, Magaddal, békességeddel,
nagy örömmel. Köszönöm, hogy meghallgatsz Uram! Ámen.
Mindenkinek ajánlom ezeket az alkalmakat és köszönöm, hogy ott lehettem!
Dudásné Ilonka
        

Testvéri hírek a rácsok mögül
Bizonyára emlékeznek még a testvérek Brill Péterné testvérünkre, akit az Úr közel másfél esztendeje
szólított el. Mindig vidám természetével, meghökkentő mondásaival egy színfoltja volt
gyülekezetünknek. De másról is ismerhettük őt. Fiáról, akit nagyon szeretett, és hazavárt. Fia, Péter
ugyanis gyilkosságért került börtönbe, ami nagy szívfájdalma volt. Vigasztalást az jelentett számára,
hogy néhány börtönév után fia megtért az Úr Jézus Krisztushoz, elfogadta a felkínált kegyelmet és
bocsánatot. Szerette volna megérni azt a napot, amikor fia, ismét szabad emberként folytathatja az
életét. Isten azonban másként akarta. Pétert hosszú börtönévek után édesanyja temetésére engedték
haza először. Azóta, Isten kegyelméből már többször kiengedték istentiszteletekre, konferenciákra és
az óta már újbolt járt itthon is. Most a végleges szabadulást várja. Arra kért, hogy imádkozzunk érte,
hogy Isten tegye lehetővé szabadulását. Hát tegyük meg, mert az ő igazi gyülekezetének ott a
börtönben is a bánhidai gyülekezetet tartja. Ha pedig majd kiengedik, imádkozzunk magunkért is,
hogy legyen a szívünk teljesen nyitott előtte, hogy érezze befogadó szeretetünket!
Szilágyi Sándor lelkipásztor

5. oldal

„…vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” (Ap.Csel 1:8)
Kedves Testvéreim! Azért jövünk mindannyian vasárnaponként az Úr házába, mert szeretnénk
közelebb kerülni az Istenhez. Bár a mi mennyei Atyánk mindannyiunkat vár, szeretne velünk
közösségben élni, mégis nekünk üzeni Jakab apostol által, hogy
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4:8)
A mi emberi erőnk azonban kevés ahhoz, hogy elérhessünk Isten Lelkének közelébe, mégis fontos az
igyekezetünk, mert az Úr ahhoz az emberhez hajol közel az Ő szeretetével, aki teljes akaratával
törekszik Teremtője felé. Elénk tárja, hogy:
„Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van
nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a
válogatott ezüstnél.” (Példabeszédek 8:17-19)
A mi mennyei Atyánk elvárja tőlünk, hogy keressük Őt, tudomásunkra hozza Máté által, hogy:
„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkod-junk? Mert
mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szük-ségetek van. Hanem
keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Máté 6:31-33)
Hogyan keressük Isten országát? Első lépésként fogadjuk el János apostol tanácsát:
„Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya
szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az
Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökké.” (1.János 2:15-17)
János apostol azért tanácsolja, hogy ne szeressük a világot és annak értékeit, mert ebben az esetben
azok foglalják teljesen a lelkünket, és nem jut hely abban az Úr számára. Emberi életünk pedig akkor
áll a helyén, akkor van bennünk nyugalom és béke, amikor Isten áll életünk középpontjában, és uralja
egész lényünket.
Most azonban, hogy a Szent Lélek kitöltésének napjára emlékezünk, figyeljünk a tanítványokra,
hogyan, milyen körülmények között kapták meg a Szent Lélek ajándékát. Így beszél róla az Írás:
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenség-gel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős
tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más
nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.” (Ap.Csel.2:1-4)
Hogyan is voltak a tanítványok abban a bizonyos házban? „egy akarattal, együtt”
A tanítványok azonban nem csak egymással voltak együtt, hanem Krisztus Jézussal voltak
egyakarattal együtt. Ezért jöhetett el hozzájuk a Szent Lélek, mert akaratukat, szívüket krisztusnak
adták, és hagyták magukat a Szent Lélek által vezetni. Hozzád is akkor fog eljönni Istennek Szent
Lelke, amikor leteszed kezébe egész lényedet akaratoddal együtt, mint ahogyan Jézus Krisztus mutatja
nekünk a következő igében:
„Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én
tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a
parancsolatot vettem az én Atyámtól.” (János 10:17-18)
Jézus Krisztus az Atyában volt, addig is amíg itt a földön munkálkodott, de parancsolatba kapta a
mennyei Atyától, hogy nekünk bűnös embereknek elmondja, megmutassa az Isten országába vezető
utat, hogy már itt a földi életünkben élvezhessük az Ő teljes szeretetét. Éppen ezért én is kérlek kedves
testvérem az Úrban:
„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit!” (Zsolt 37:4)
Körmendi Vincéné a Jutka néni
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A LÉLEK

„…Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.”
(1Mózes 6:8)

A Szentlélek eljön közénk.
Az a fénylő, szent égi láng.
Lelkünk minden kis szögletét
A Lélek járja át.

Azt hiszed, csak akkor leszel kedves Isten
szemében, ha olyan dolgokat teszel, mint
bibliaolvasás, templomba járás, imádkozás,
adakozás, bizonyságtétel? Nem, Ő örömét
leli életed minden apró részletében, akár
Zúgó égi hanggal jött,
dolgozol, akár játszol, pihensz, vagy eszel. Ő
Szétszórta apró lángjait.
nem téveszt szem elől semmit: „Az Úr
Atyánk küldte el Jézus nevében,
irányítja annak az embernek a lépteit, akinek
Szent ígérete szerint.
az útja tetszik neki” (Zsoltárok 37:23). A bűn
kivételével minden emberi cselekedetet lehet
Ő gyújtotta a hit lángját bennünk,
Isten tetszésére végezni, ha hittel és hálás
Ajándékba adta az ERŐT.
lelkülettel tesszük. Lehet, hogy autókat
Ő az, ki segít, bátorít, vezet,
árulsz, vagy mosogatsz, talán orvos vagy,
Így leszünk Élő Gyülekezet
vagy tanár, számítógép programozó, vagy
családanya Isten dicsőségére. Mint egy
gyermekére büszke szülő, Isten élvezi, ha
Rózsáné Irénke
látja, hogyan használod tőle kapott
képességeidet íz Ő dicsőségére.
Az özönvíz után Isten ezt mondta Nóénak: „Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! …
Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld
növényt.” (1Mózes 9:1-3). Isten ezt mondta Nóénak: „Itt az ideje, hogy boldogulj az életben! Tedd
azt, amire terveztelek! Házasodj meg! Legyenek gyermekeid! Ültess növényeket! Egyél! Remekelj az
üzleti ügyekben! Légy a legjobb, ami lehetsz!” Az Oscar díjas Tűzszekerek című filmben Eric Lidell
ezt mondta: „Én hiszem, hogy Istennek valami célja van velem… de adott nekem gyorsaságot is, és
amikor futok, érzem, hogy kedve telik bennem”. Nincsenek „nem lelki” képességek, csak rosszul
felhasználtak. A Biblia azt mondja: „Nóéban kedve telt az Úrnak” (1Mózes 6:8 CEV). Kezdd hát el
használni energiádat és talentumaidat Isten örömére!
Az Alcsúti Arborétumban kirándultunk
Május 5-én szombat délelőtt 12 fővel gyerekek és felnőttek
egyaránt,
Alcsútdobozra
kirándultunk.
Miután
túravezetőnk még a templomkertben kérte Isten áldását
erre a szép napra, kocsikkal elindultunk.
Az Arborétum bejáratánál kapott térképekkel, jó kedvvel
és örömmel barangoltuk be az egész területet.
Ilyen növényeket láttunk: óriás tuja, óriás platán, cédrus, és
a mocséri ciprus, amelynek kis légző gyökerein (olyanok
voltak, mint az óvodás kis gyerekek körülötte) jót
nevettünk. Megnéztük a kertben még álló épületeket, a
Kastélykápolnát, a Babaházat, Medveházat, az Oroszlános
kutat, a Koronás-hidat és békákat szedtünk az Acsai patakban. Rádöbbentünk, hogy Isten milyen
csodálatos helyet teremtett az ide kirándulók számára.
Pihenés képen tartottunk egy áhitatot a Gloriettben, és énekekkel adtunk hálát Istennek a csodálatos
helyért és időért, amit kaptunk Tőle.
Nagy kár, hogy csak ilyen kevesen jöttek el a gyülekezetből. Jó lenne, ha legközelebb többen
csatlakoznának, hogy ne csak látásból ismerjük egymást. Legyünk minél többet együtt és
beszélgessünk.
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A mai rohanó világban ez nagyon fontos lenne, hogy jobban megismerhessük, egymást.
Arra kérek mindenkit, hogy a gyülekezetünkben működő többi programokat is látogassák a testvérek,
hiszen ezek is mind a mi szellemi épülésünkre szolgálnak.
„Örüljetek az Úrban mindenkor…”(Fil.4:4)
Szűcs Zoltánné (Judit)
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak… (ApCsel 2:44)
A közösségben óriási erő van. A hívők nem önmagukban, otthoni egyedüllétben kell csupán megéljék
az Úrral való kapcsolatukat, hanem egymást is vállalva, egymást is erősítve, bátorítva. Bizonyára
sokan ismerik a következő gondolatsort, de legyen hitbeli megerősödésünkre:
Gondolkoztál már azon, hogy miért repülnek V
alakban a vadludak? Mint minden állati
viselkedésben, Istennek itt is jó oka volt arra,
hogy ezzel az ösztönnel ajándékozza meg a
ludakat. Amikor egy-egy madár suhint egyet a
szárnyával, felhajtóerőt képez az őt követő madár
számára. Egy V alakban, az egész csapat
legkevesebb 71 %-kal hosszabb utat tud
megtenni, mintha az egyes madarak egyedül
repülnének. Amikor egy lúd kiesik a V alakból,
hirtelen úgy érzi, mintha mázsás súly húzná
lefelé… és gyorsan visszatér a csapathoz
Csakúgy, mint a ludak…azok az emberek, akik
azonos irányba tartanak és közösséget alkotnak,
gyorsabban jutnak el céljukhoz, mint azok, akik
teljesen egyedül próbálják meg azt. Amikor egy
lúd elfárad, hátra repül, és egy másik foglalja el a
helyét a V csúcsán. Ha az embereknek lenne
annyi józan eszük, mint a ludaknak, rájönnének,
hogy a sikerük egyértelműen a közös
munkájukon múlik, felváltva vállalva a munka
nehezét és osztozva a vezetés terhein. A hátul
repülő ludak hangos gágogással bátorítják az

elsőket a sebesség növelésére. Fontos, hogy a mi
hátulról jövő „gágogásunk” bátorító legyen az
előttünk haladóknak. Különben csak gágogás
marad.” Amikor egy lúd megbetegszik, 2 másik
lúd is lemarad vele a V alakzatból, és követi,
hogy védelmet nyújthassanak számára.
Addig maradnak vele, amíg erőre kap, és újra
repülni
tud,
vagy
amíg
meghal.
Akkor útra kelnek, hogy beérjék saját
alakzatukat, vagy csatlakozzanak egy másikhoz.
Bárcsak mi is ennyire önfeláldozók lennénk,
hogy érdemesek lehessünk ilyen barátokra, akik a
szükségben mellettünk állnak. Nem kell tudósnak
lennünk ahhoz...,
hogy tanuljunk Isten
csodálatos teremtményeitől, csak meg kell
állnunk és figyelnünk elég hosszasan, hogy Isten
felfedje előttünk csodáit. Egyébiránt kérdezd meg
csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek
madarait, azok megmondják Néked. Avagy
beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tenger
halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik
nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?
Van, aki hallgat a vadludakra.

     
Isten Szentlelke újra elvégezte munkáját négy felnőtt és
három gyermek testvérünk szívében. Gyülekezetünkben
az elmúlt vasárnap heten konfirmáltak. Ők adtak
számot bibliai tudásukról, tettek hitük mellett
bizonyságot.
Idei gyermek konfirmandusaink, Horváth Szonja, Józsa
Tamás és Kiss Dávid, míg felnőtt bizonyságtevőink
Koros Gábor, Nagy Andrea, Nagy Norbert és Talpalló
Edina. Ők lettek gyülekezetünk teljes értékű, Istennek
hálát adó, és Őt dicsőítő az Úrvacsora sákramentumával
élő tagjai. Hordozzuk útjukat továbbra imádságban
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És most álljanak itt felnőtt konfirmandusaink bizonyságtételei:
Koros Gábor vagyok, 5 éve élek itt Tatabányán, Bánhidán.
Feleségemet az egyetemi évek alatt ismertem meg, és 4 éve esküdtünk
itt, a református templomban. Ugyancsak öt évvel ezelőtt kezdtem
(matematikát és informatikát) tanítani a Tatai Református
Gimnáziumban, ahol a tanítás mellett 3 éve igazgatóhelyettesként is
dolgozom.
Édesanyám nyugalmazott középiskolai tanár, aki református családból
származik, így bátyámmal együtt szülővárosában, Debrecenben lettünk
megkeresztelve. Gyermekkorunkat Hatvanban töltöttük, ahol
sajnálatos módon apa nélkül nőttünk fel. Habár édesanyámmal
gyakran imádkoztunk esténként, nem jártunk templomba. A református neveltetés és a konfirmáció
kimaradt az életemből. Ebben az is szerepet játszott, hogy édesanyám egyedülállóként, két
gyermekkel féltette az állását egy, akkor még politikailag, ideológiailag elkötelezett iskolában.
A tatai gimnáziumban az évek során közelebb kerültem a hithez, bekapcsolódtam a hitéletbe. A
gimnáziumban egyre több és egyre nagyobb feladatokat kaptam. Sokszor jutottam arra a
következtetésre, hogy a dolgok nem véletlenül történnek így, az Istennek terve van velem is. A
Szentlélek segítségével az iskola légköre, s a minden reggeli áhítatok felkeltettek bennem egy
hiányérzetet, amit egy darabig nem értettem. A bánhidai templomba másfél éve kezdtünk el
feleségemmel rendszeresen istentiszteletekre járni , valamint csatlakoztunk a házaskörhöz is. Az Ige
ereje kitöltötte bennem a hiányt, és – nem utolsó sorban – a pozitív példákat látva arra az elhatározásra
jutottam, hogy bár méltatlanul, de az Úrban megerősödve szeretnék Isten (és a gyülekezet) előtt
vallást tenni hitemről. A felkészüléshez nélkülözhetetlenek voltak a konfirmációs káté órák, melyeken
Sándor fáradhatatlanul „állta a sarat”, kérdéseink záporát. Az alkalmak sokat segítettek abban, hogy
megerősödjünk nem csak ismereteinkben, hanem hitünkben is.
Nagy Andreának hívnak és 2007.08.22-én tértem meg, akkor békültem
ki az Úrral.
Férjem Nagy Norbert házasságunk első évében hívő ember lett, én
azonban semmit nem értettem az ő kapcsolatából Istennel. Annyit
láttam csupán, hogy már nem én vagyok számára a legfontosabb,
hanem valaki, akit nem ismerek. Megfordult a fejemben az is, hogy
elválok tőle, de jobban szerettem annál, hogy ezt megtegyem. Ezután
úgy éltünk egymás mellett, mint a világosság és a sötétség, persze
ebben a kapcsolatban a sötétség én voltam.
Sokáig jól éreztem magamat a világban, gyermekeink születtek,
anyuka voltam, feleség és tanítónő. Nekem jó volt ez így, de az Úr mást gondolt felőlem.
Valahogy úgy jártam, ahogy a tékozló fiú. Nem testi értelemben, hanem lelkiképp. Minden, amit
Atyámtól kaptam: szeretet, türelem, jóság, elfogyott belőlem és belül teljesen kiüresedtem. Tudtam,
hogy valaminek történnie kell, mert ha nem, nekem végem van. Így nem folytathatom tovább az
életem. A tékozló fiúban ugyanez úgy fogalmazódott meg, hogy ha itt maradok, éhen veszek. Ő tudta,
hogy haza kell mennie az atyai házba, én még mindig nem értettem semmit, csak gyötrődtem.
Akkoriban sokat gondolkodtam azon is, hogy mi lehet az igazság. Éreztem már, hogy lennie kell
valamiféle világot átfogó nagy igazságnak, de nem tudtam, hogy mi az. Pedig addigra már többször
elolvastam az Evangéliumokat, amelyekben Jézus világosan kijelenti magáról, hogy Ő az igazság.
Egy alkalommal, mikor rosszat mondtam valakiről a háta mögött, hatalmába kerített a bűnbánat.
Szégyelltem magam azért, amilyen vagyok, nem tudtam megoldani az elrontott életemet,
legszívesebben meghaltam volna. De a férjem azt mondta, hogy Jézus tud segíteni nekem.
Imádkozzunk azért, hogy vegye kezébe az életemet és bocsássa meg bűneimet. Bevallom őszintén,
hogy nem nagyon hittem én ebben, de már úgy voltam vele, hogy jöjjön, aminek jönnie kell.
ÉS JÖTT!
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Az Úr Jézus Krisztus az Ő nagy szeretetével átölelt engem, úgy ahogy a tékozló fiút az apja. Azon
kaptam magam, hogy, ahogy Pál apostol írja, a Krisztus szerelme szorongat. Határtalan öröm,
békesség, boldogság és szeretet volt bennem. Tudtam, hogy ezt Isten adta nekem és világos volt az is,
hogy nem érdemlem meg. Óriási vágyat ébresztett bennem az Úr az Ő igéje iránt és „falni” kezdtem a
Bibliát. Nagyon meg is lepődtem, hogy miért nem értettem eddig az igét. Sok igehirdetést hallgattam,
vágyódtam Isten népe közé.
Az Úr férjemmel és családommal együtt egy évvel ezelőtt vezetett a bánhidai gyülekezetbe. Úgy
látjuk, hogy itt bíz meg bennünket szolgálattal. Azért jelentkeztünk a konfirmációra, hogy kifejezzük
abbéli szándékunkat, hogy a gyülekezethez tartozzunk.
Biztos vagyok abban, hogy része vagyok a Krisztus testnek, Isten gyermeke vagyok és örök életem
van. Konfirmációmmal és szolgálatommal tanúskodni szeretnék arról, hogy az én Megváltóm él.
Életemet - annak minden szépségével, örömével és békéjével - Isten
szeretetének, jóságának és kegyelmének köszönhetem. A
nyomorúságok és a szenvedések - amit magamnak és másoknak is
okozok - bűneim, Sátán kísértése és rossz döntéseim következménye.
De Isten még ezeket is az Őt szeretők javára formálja.
Természetesen nem gondolkodtam mindig így! Az „egyszer élünk” és
az „élet farkastörvényei” között próbáltam érvényesülni elvált szülők
gyermekeként. Ugyan vágytam a jóra és egy szeretetteljes családi
légkörre, de a világban nem volt más alternatíva. Igazolta ezt az is,
hogy megpróbáltam elég hamar saját családot alapítani, bízva magamban és a szerelem erejében.
Ellenben felismertem, hogy képtelen lennék elképzeléseim idilli állapotát megőrizni. Hálát adok
Istennek, hogy még mielőtt képmutató módon megalkudtam volna magammal és a világgal, az
egyetemen hívő fiatalokkal találkoztam, és általuk Isten Szent Lelke megértette velem az
evangéliumot. Ráébredtem bűnös, Isten ellen lázadó és elveszett voltomra. Olvasva a Bibliát – amit
addig soha nem vettem a kezembe – egyre inkább megértettem Isten megváltását Jézus Krisztus által.
Ő szenvedte el helyettem, miattam és értem a kárhoztató ítéletet, hogy bízva Benne nekem
tulajdonítsa igazságát és örök élettel ajándékozzon meg. Nem tudtam volna ezt akkor még így
megfogalmazni, de éreztem, hogy bízhatok Jézusban. Megvallottam imádságban és hívő testvérek
előtt a bűnömet, és átadtam életemet az Úrnak. Hittel, az örök élet reménységével, és családom
üdvösségének ígéretével ajándékozott meg az Isten! És ebből az ígéretből Ő már valóra váltotta, hogy
feleségem 2007-ben megtért.
Az egyetem után az Úr a Baptista Gyülekezetbe vezetett, ahol, mint bűnt megbocsátó és többé meg
nem emlékező, valamint áldozatosan szerető Istennek ismerhettem meg. Viszont nem tudtam mit
kezdeni vissza-visszatérő bűneimmel, elfásultságommal, az „első szeretet” elmúlásával, amivel
megszomoríthattam a Szentlelket. Izzadtságos munkával próbáltam Istennek, a Gyülekezetnek és az
embereknek megfelelni, de éreztem, hogy ez így nem jó. Az örömömet is elveszítettem. Már Istennek
az a bátorítása is nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy merjek új lelki területekre lépni, és az sem
baj, ha hibázom. Ekkor kezdtem el a Bibliaszövetség kurzusaira járni, ahol Isten még gazdagabban
kijelentette és megismertette magát, mint bűneimtől függetlenül kiválasztó és üdvösségre megtartó
szuverén Úr. Nagy kő esett le a szívemről, hogy nem az én teljesítményemtől függ az örök életem. Az
Ő hatalma és az én bűneim között növekvő szakadékot az Ő egyre bővelkedő kegyelme hidalja át.
Igen,
függetlenül
az
én
méltatlanságomtól
Ő
szeret,
elfogad
és
megbecsül!
Egy évvel ezelőtt megszűnt a Tatabányai Baptista Gyülekezet és Isten a Bánhidai Református
Gyülekezetbe vezetett családommal együtt.
A konfirmáció alkalmával szeretném megvallani Megváltó Uramhoz és az Ő népéhez való
ragaszkodásomat. Vágyom Őt továbbra is követni, szolgálni és népével együtt még jobban
megismerni!
Isten áldását és kegyelmét kívánva mindannyiunk életére!
Nagy Norbert
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Talpalló Edina vagyok, 1978-ban születtem Zalaegerszegen. Eredeti
végzettségem tanító, azonban a tanulás életem nagy részét
végigkísérte, így több végzettségem is van. 2009-ben kerültem el Zala
megyéből, először Velencén dolgoztam, majd 2011 szeptemberétől
Tatabánya a lakhelyem. Jelenleg biztonságtechnikai koordinátorként
dolgozom egy helyi cégnél.
Napjaimat jelenleg a munkám és barátnőmék, valamint csodálatos
kisfiuk tölti ki. Az ő segítségükkel és iránymutatásukkal kerültem
ebbe a közösségbe, nagyszerű lelkipásztorunk vezetésével.
Mi vezérelt erre az útra? A legnagyobb és legnyomósabb érv
édesapám betegsége volt. Életének utolsó hónapjaiban sokszor eszembe jutott, hogy odafent
Valakinek segítenie kell, hogy ne szenvedjen és emberi méltóságát megtartva tudjon távozni a földi
életből. Így történt. Innentől kezdve hiszem, hogy Ő vigyáz ránk, segít nekünk, s legfőképpen segít
abban, hogy el tudjam fogadni a megváltoztathatatlant s a nehézségéket. Hosszú és nehéz folyamat ez,
de Ő egyengeti az utamat. Ezt az utat szeretném járni, Jézust követni, s erről bizonyságot tenni.
Reményik Sándor: Hőmérő
Volt néha úgy, hogy negyvenet,
Sőt szinte negyvenegyet mutatott.
Akartam tudni.
Ámde a testvérek
Szentül és nagyszerűn tudtak hazudni.
Sohasem vallottak be többet
Mint harmincnyolcat s egypár tizedet.
Egy testvérem volt, ki nem hazudott.
Csak mondta halkan és határozottan:
"Miért kíváncsi rá?
Tükröt, s hőmérőt betegeknek
Sohasem mutatok."
Aztán a higany lassacskán esett,
Leszállt a vörös Rubikon alá
És szépen ott maradt.
Harminchat hat...
Harminchat hat...
Tűz többé nem égette testemet - Akkor egy Kéz belém csóvát vetett
S égig növelte lelki lázamat.
Ó, áldott nyugtalanság,
Melyből vers vers után
Mint a virág fakadt.
Ó, Szentlélekkel teljes
Kórházi éjjelek Ezt a lázat
Vajon milyen hőmérő méri meg?
De akadt hőmérője ennek is:

Ama testvér szeme.
Csak rámtekintett reggelenkint s tudta:
Rohan a lázam
Bíboruszállyal ismét felfele.
Tudta: sugárzó homlokom mögött
Valami készül, vagy talán már kész S mielőtt kiment, mosolyogva mondta:
"Megint befele néz..."
A higany akkor is szenvtelenül
Mutatott harminchat hatot Az én testvérem hőmérő szeme
Negyvenegyen felül
Nagy, szent, gyógyító lázat olvasott.

Imádság nélkül nincs keresztyén élet, minthogy szárnyak nélkül nincs repülés,
szívverés nélkül nincs élet. Az imádság lényege az Isten lényegével való benső
misztikus összecsendülés: dicséret, hálaadás és magasztalás. (Ravasz László)
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Kiss Gézáné, Magdika juttatta el hozzám Áprily Lajos ÖREGEK IMÁJA című megszívlelendő, szép versét:
Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek:
Taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek!
Ne ingerelj panaszra vagy haragra!
Hangoskodóból halkíts hallgatagra!
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint holló!
A közlékenység kútját tömd be bennem,
kartauzi legyek a cellacsendben!
Csak a bukdácsoló patakok csevegnek:
folyók a torkolatnál csendesednek.
Ments meg zuhatagszájú emberektől,
könyvekbe plántált szórengetegtől!
Csak gyökeres szót adj közel a véghez
egy pátosztalan kurta szó elég lesz.
A túlsó partot látó révületben
a „készenvagy?-ra azt felelni: KÉSZEN
Április 28.-án, hagyományteremtési szándékkal, női csendes napot tartottunk gyülekezetünkben. Elisabeth Elliot
írja Nőnek születtem című könyvében: „Arra születtem, hogy nő legyek. Az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz engem
másfajta kereszténnyé, de az a tény, hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz. Ezért elfogadtam Istennek, rólam
alkotott elképzelését és egész életem, mindenestől felajánlom neki – én, aki vagyok, és akivé formálni akar.”
A csendes nap, nyitó áhítata után, tanítások, bizonyságtételek, dicsőítések hangzottak el arról, hogy hogyan lehet az
életünk gyümölcsöző és győzedelmes az otthonunkban, az iskolában, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, az
életünkben mindenhol, ahol csak megjelenünk. Ezeket gyűjtöttük itt csokorba, vagy ahogy asszonytestvéreink
fogalmazták meg, fűztük fel egy gyöngysorba, és nyújtjuk át azoknak a kedves testvéreknek, akik nem tudtak eljönni
és velünk együtt örülni.
HÁZASSÁG, CSALÁD, GYÜLEKEZET (Borsos Emike)
Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzá
illőt. Annakokáért elhagyja a férfi az ő atyját, anyját és ragaszkodik
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. (1Móz 2:18,24)
„Nem jó az embernek egyedül lenni” - ezt közülünk már van, aki úgy
érzi át, hogy „veszítve szeret az ember igazán”. Igen, nem jó az
embernek egyedül lenni, Isten, a mi mennyei Édesatyánk jól látta ezt,
már a teremtés hajnalán, ezért hangzik az isteni biztatás: szerzek neki
segítőtársat. Ezzel az ígérettel Isten nemcsak a férfit ajándékozza meg, hanem a nőt is: értelmessé
teszi az életét azáltal, hogy segítőtárs lehet.
Itt hadd jegyezzem meg, hogy nemcsak a házasságban, hanem tágabb értelemben a rábízottak között
is. Meg kell vallanom, hogy apai ágon a mi családunkban 100 évre visszamenően én voltam az első
lány, aki férjhez mentem, de minden unokanővérem, nagynénikém nagyon értelmes életet élt, mert
segítőtárs lehetett ott, ahová Isten állította: tanítványai, betegei között, a maga rokonságában, a
gyülekezetben, mert egy nő csak akkor boldog, ha szerethet, segíthet, szolgálhat.
Visszatérve azonban alapigénkre, ezt mégis úgy tartjuk számon, mint a házasság szereztetési igéjét.
I.
Miért van az, hogy bár az ige így fogalmaz: „nem jó az embernek egyedül lenni”, mégis sokan így
sóhajtanak: „Nem jó házasságban élni!”
1. Én úgy gondolom azért, mert a segítőtársakból bűntársak lettek. Gondoljunk itt az első emberpárra,
a bűnesetre.
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Ádám így mentegetőzik az őt szólító Isten előtt: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott a fáról, amit
tiltottál.”
Vagy az Újszövetségből gondoljunk Anóniás és Zafíra történetére, akik megegyeztek abban, hogy az
eladott birtok árából félre tegyenek, és hazudtak az apostolnak, tudjuk, hogy milyen szomorú véghez
ért az életük, mindketten összerogytak és halva vitték ki őket az ifjak.
Nem mindig ilyen látványos a bűntársak sorsa, legtöbbször élő halottként élnek tovább egymás
mellett, de mindenképpen elgondolkodtató, hogy amikor nem tapasztaljuk az együttlét isteni jó ízét,
akkor nem lettünk-e bűntársak?
2. Megmérgezheti az életünket az is, ha a segítőtársakból vádlótársak leszünk.
A legsúlyosabb esettel Jób történetében találkozunk, akinek a felesége nemcsak a feddhetetlenségében
állhatatos férjét vádolja, hanem magát az Istent is „Átkozd meg az Istent, és halj meg!” Azt, hogy egy
megkeseredett asszony szívében milyen vádak születnek, arra bizony nehéz szavakat találni. De hadd
mondjam azt, hogy ha valaki nem hangoskodik is olyan durván mint Jób felesége, azért a lelke mélyén
élő vád, vádaskodás megkeserítheti az egész család életét.
Ebben valóban csak Isten minden értelmet felülhaladó szeretetének, kegyelmének megragadása
segíthet.
3. Végül nagyon fontos szempont, hogy a segítőtárs nem lett-e versenytárs?
Pál apostol sokszor inti a gyülekezet asszonyait, hogy csendesek, alázatosak legyenek, mert a férj feje
az asszonynak.
Sok évvel ezelőtt egy Bécsben tartott lelkészkonferencián az előadó női lelkész azt fejtegette, hogy mi
nők teljesen egyenrangúak vagyunk férfi lelkésztársainkkal, a legmagasabb egyházi tisztségre is
választhatók vagyunk. Mert ne felejtsük el, hogy Jézus feltámadásának hírét is először a húsvéti
asszonyok vitték tovább.
Elsőnek jelentkeztem hozzászólásra és Mirjámra hivatkoztam, akinek nagyon áldott volt a szolgálata,
amikor csendben ott a folyó partján őrködött, intézkedett testvére a kicsi Mózes mellett, de amikor azt
mondta később, hogy nem vagyunk-e olyan próféták, mint Mózes, Isten bélpoklossággal sújtotta. Ami
pedig a húsvéti asszonyokat illeti, Jézus azt kérte tőlük, hogy menjenek el, és mondják meg a
tanítványoknak, hogy Ő él. Majd a tanítványoknak szólt a parancs: „Menjetek széles e világra, és
hirdessétek az evangéliumot!”
Mindez persze nem azt jelenti, hogy mi nők nem hirdethetjük az evangéliumot, de nem úgy mint
versenytársak, hanem mint szolgatársak és segítőtársak. Gyökössy Bandi bácsi tanítása szerint az
egészséges házasságban az asszony elsősorban a szív szerepét tölti be. Tüdős Klára néni is
bizonyságot tesz írásaiban arról, hogy Isten megtanította őt egy lépéssel mindig a férje mögé állni.
A Példabeszédek könyvében is úgy olvasunk az okos asszonyról, hogy bár „kedves tanítás van a
nyelvén, de ismerik az ő férjét a kapukban”.
Segítőtársak legyünk hát mi is, ne versenytársak. Mert így hagyhatja el a férfi nemcsak atyját és
anyját, hanem egész régi életét, úgy ragaszkodhat egész szívvel feleségéhez!
II.
Textusunk második fele így hangzik: És lesznek ketten egy testté. Egy másik fordítás szerint: egy
emberré.
Nemrégen egy nagyon komoly hívő asszonnyal vitatkoztam, aki azt mondta, hogy a házasság célja,
értelme a gyermekáldás. Erre én azt válaszoltam, hogy a gyermek az jutalom, gyümölcs, áldás Isten
megtisztelő nagy ajándéka, hogy teljesíthetjük az Ő parancsát: „Szaporodjatok és sokasodjatok!”
Vallom, hogy az anyaság örömét, a szülői boldogságot nem lehet szavakkal kifejezni, mégis a
felolvasott ige alapján azt kell mondanom, hogy a házasság örök nagy isteni célja, hogy „lesznek
ketten egy emberré”. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a szeretet legteljesebb értelmében kötődnek
egymáshoz. Ezt a kötődést Gyökössy Bandi bácsi olyan szépen fejezi ki: őt egyedül, őt egészen, és őt
mindvégig.
A görög nyelvben 3 szóval fejezhetjük ki a szeretetet: erosz, fília és agapé.
Az erosz a testi szerelem. Szeretlek, mert nagyon szépnek látlak, jó veled lenni, úgy ahogy az Énekek
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könyvében olvassuk: „Szép vagy én kedvesem. Mint a liliom a tövisek között, olyan az én mátkám a
lányok között. Mint az almafa az erdő fái között, olyan az én szerelmesen az ifjak között.” Ilyen
szerelem nélkül nem igazán házasság a házasság. Kiss professzor mondotta: a szerelem házasság
nélkül, és a házasság szerelem nélkül egyformán bűn.
A filia az a baráti szeretet: szeretlek, mert társam vagy, lehet rád számítani jó és rossz napokban
egyaránt. Mindent megbeszélhetünk, közösen a céljaink, a gondjaink és az örömeink.
A harmadik görög szó, az agapé jelentését Gyökössy Bandi bácsi így foglalja össze: szeretlek, mert
szeretlek. Nincs feltétele ennek a szeretetnek. Meg lehet szomorítani, de nem lehet megszüntetni. Ez
az isteni szeretet, amivel lelke által megajándékozhat minket is a mi Urunk. Ez az a szeretet, amelyik
nem rója fel a gonoszt, amelyik mindent hisz, mindent remél, és amelyik nem fogy el.
Akkor lesz hát két ember egészen eggyé, ha az erosz, fília és agapé által kötődnek egymáshoz.
Most egy személyes vallomást szeretnék elmondani. Férjem Tagyospusztán beszélt már arról, hogy 57
éve annak, hogy találkoztunk Izsákon, ahol én egy bibliakört vezettem, ő pedig pünkösdi legátus volt.
Egy év múlva összefutottunk a pályaudvaron és hosszan elbeszélgettünk. Amikor azt kérte, hogy
másnap is találkozzunk, számomra ez egész biztos jele volt az ő komoly szándékának. Betettem hát a
táskámba egy általam írt verset, és amikor azt mondta, hogy látja, hogy Isten engem rendelt
segítőtársának, akkor átadtam neki ezt a verset. Most ezt a verset idézem:
LEGNAGYOBB A SZERETET
„Isten rendelt segítőtársul neked
Midőn forró szeretettel tölté meg szívemet
S mindebben én nem láttam mást,
Csak azt az atyai kezet.
Szerelmünk nem eroszra épült fel,
Mely az első percben vakul, szenvedélyesen
szeret,
S oly hirtelen csap át a gyűlöletbe,
Igen a testi szeretet képtelen a hűségre.

Nem csupán fília van közöttünk,
Mely annyit jelent, hogy megosszuk bánatunk,
örömünk,
Nem lenne ez elég a vállaláshoz,
A jelen, múlt, jövő hordozásához.
Több, több az ami összeköt minket
Agape a neve Istentől született,
Nem keresi ez a maga hasznát,
Szüntelenül adni, csak adni kíván.

Így építhetünk Isten hajlékára, a Lélek által,
Teljen meg szívünk az Ő imádatával,
Legyen minden napunk az Örökélet napja,
Mígnem felragyog egészen az Ő fénylő arca.
Hát igen testvérek, „felette nagy titok két ember Isten előtti szövetsége, de azért meg kell vallanunk,
hogy nincs olyan házasság, meg hívő család sem, ahol ne lennének problémák, mégpedig
megoldhatatlannak látszók. Éppen ezért nekem nagyon sokat jelentett a mögöttünk lévő nagyhéten,
amikor Jézus szenvedéstörténetét olvastam, megakadt a szemem egy versnél: „Jézus, amikor látta,
hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeret, monda az ő anyjának: Asszony, imhol a te fiad”. Jézus
halála órájában, a legnagyobb kínok között is családi kapcsolatot rendez.
Igen, Ő a családi élet megváltója is. Sőt a magányosok megváltója: A feltámadott Úr külön
megjelenik Mária Magdolnának. Jól tudja, milyen mély sebeket hordoz lelke, mélyén ez az asszony.
Nevén szólítja, hogy felismerje Őt Mária, és azt mondja neki: Menj az én atyámfiaihoz. Mintha azt
mondaná: Ne sírj Mária, nem leszel Te soha magányos, ott lesz a te Családod!
Járuljunk hát hozzá bizalommal, minden egyéni és családi fájdalmunkkal, mert Ő a mi Megváltónk!
Ámen
Mennyei Atyám! Jó nekem az előtted való elcsendesedés. Találkozhatom Veled, de önmagamra is ráismerhetek.
Mennyi nyüzsgés, foglalatosság van mindennapjaimban, s hányszor lehetnék csendben előtted. Most szeretnék
Hozzád jönni, az általad kínált csendben megerősödni hitemben. Ámen

14. oldal

A HÁZASSÁGRÓL (Perjési Judit)
Férfi és nő kapcsolata sosem volt csupán magánügy, minden korban meghatározta az erkölcs, a jog.
Korunk számtalan társadalmi problémája között előkelő helyen áll a házasság válságának kérdése.
Rengeteg érv hangzik el a házasság ellen, ezek mind a szabályoktól és a korlátoktól való szabadulási
vágyban gyökereznek. Ez az oka annak is, hogy a házasságok nagy része válásban végződik, esetleg
meg sem kötik a házasságot, mert az egy szükségtelen kötelék.
Már a híres író, Tolsztoj is megérezhetett valamit ezekből az „új szelekből”, mikor ezt írta: „Az
emberek a régi divat szerint házasodnak, anélkül, hogy hinnének abban, amit tesznek…”
Ehhez képest azonban jelentős „előrehaladás”, amit egy fiatal lányokat megcélzó magazin címlapja
hirdet: „A jó öreg házasság új értelmet kap, vagy eltűnik?” A szerző pedig véleményét a
következőkben összegzi: „A házasság kurta, mindössze ötezer éves múltra visszatekintő epizód az
emberiség több százezer éves történetében.”
A házasság válságának másik oka az a mód, ahogyan ma a szexualitásról gondolkodunk. Először is,
ma olyan nyíltan és a teljes nyilvánosság előtt beszélnek róla, hogy az intimitása teljesen elveszett. A
szexualitás mint árucikk jelenik
meg. Ha mindent fogyasztani
kell, akkor miért lenne kivétel
éppen a szex? Hát fogyasszunk
minél többet! Ma már a
szexualitás sokak számára nem
erkölcsi kérdés, csupán az
élmény jellege szempontjából
fontos. A már megszokott
párkapcsolathoz képest egy új
kapcsolatban
intenzívebb
élmények várhatók, ezért nem
kell ragaszkodni a régihez,
mindenkinek egy élete van, azt
kell kihasználni. A szexualitás a
személyes
kibontakozás
nélkülözhetetlen eleme lett. Ma
sokan úgy gondolják, hogy a
házasság előtti szexualitásból
felesleges problémát csinálni,
hisz úgyis mindenki így él.
Sokakat bosszant, hogy ez még
kérdés lehet, idejét múlt kispolgári, vagy vallásos előítéletnek tartják, ráadásul sérti a személyes
szabadságot. Az emberek boldogok akarnak lenni, de sokszor rossz irányban keresik a boldogságot.
Ezek után nézzük a keresztény álláspontot. A házasság intézménye már akkor is több ezer éves volt,
amikor Krisztus eljött, mégis a házasság helyességét tanította. Krisztus tehát visszanyúl az idők
kezdetéig. Az Isten akaratát hirdeti az emberi akarat önkényével szemben. Férfi és nő a Teremtő
szándéka szerint két egymásra szoruló, egymást kiegészítő fél. A házasság eggyé teszi őket. Eggyé
nemcsak biológiailag, hanem erkölcsileg is.
Isten a házasságot mint életformát adta az embernek, ezért a „Szerzőt” ebből nem szabad kihagyni.
Isten igéje azt mondja: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz
2,18) A házasságban tehát a férfit és a nőt Isten szerzi egymásnak, így lesz igaz, hogy: „Jobban
boldogul kettő, mint egy...” (Préd 4,9) Örömük megkétszereződik, bánatuk feleződik, terheik
könnyebbednek, hitük erősebb lesz. A házassági életközösségben teljesedhet ki az a legmagasabb
rendű szolgálat, amit férfi és nő egymás iránt tanúsíthat.
A házasságkötés csak kiindulópont, az örömök mellett a nehézségek és problémák sora következik
minden házasságban. Keményen kell küzdeni a házasság megromlása ellen, gyakorolni, mint egy
zongoradarabot. A szeretetet táplálni kell, mint a tüzet, különben kihűl. Itt különösen is fontos, hogy
ne feledjük előbbi igénk folytatását: „A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12) Istenünk
nem hagy magunkra erőfeszítéseinkben! A boldogság igénye felmerül a keresztény emberben is, de a
hívő ember tudja, hogy Isten kegyelméből él Jézus Krisztus érdeméért. Ez boldogsága
megrendíthetetlen alapja. Tehát van ahhoz joga, ereje, hogy a másikat boldoggá tegye. Itt is igaz, hogy
aki meg akarja tartani a saját boldogságát elveszíti azt, aki pedig elveszíti a másikért, az megtalálja
azt. Ez állandó isteni igazság.
Még el kell, hogy oszlassunk egy tévhitet: a házasságnak nem célja a gyermek, hanem gyümölcse. A
házasság célja az életközösség férfi és nő között. A gyermek Isten ajándéka, de egyelőre csak a te
gyermeked, még akkor is, ha te már megtértél és Isten gyermeke vagy! A cél az, hogy Ő is Isten
gyermeke lehessen! Ha valóban ezt szeretnénk, akkor tenni kell érte: imádkozni, Bibliát olvasni, hogy
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Isten igéje vezessen minket ezen a nem könnyű úton. Tanítani, mert az anya olyan kell, hogy legyen
otthon, mint egy jó evangélizátor: állandóan mondani Isten igéit, dolgait, nem fáradva bele.
Mindehhez nélkülözhetetlen a szeretet, de nem a miénk, mert azzal nem sokra megyünk, hanem az
isteni szeretet, mert csak erre nézve igaz a jól ismert ige: soha el nem fogy (1Kor 13,8).
Végül néhány figyelmeztető erejű szám a statisztikákból: míg 1980-ban minden 10. gyermek született
házasságon kívül, addig 2000-ben már minden 3. gyermek. Ennél meglepőbb azonban az, hogy a mai
fiatalok között egyre inkább elfogadható az is, hogy gyermek nélkül akarják leélni az életüket. 1990ben még csak 3%-uk nyilatkozott így, mára ez a szám már eléri a 30%-ot!
Van tehát dolgunk. Hiszen Isten gyermekeiként mi tudjuk megérteni, megélni és továbbadni a
világnak, hogy Isten mire szánta az embernek a házasságot, a családot. A házasság lényegét és
értelmét kell megtalálni, vagy újra megtalálni az embereknek. Mi, hívők mentsük meg a házasságot,
az Isten által adott házasságot és akkor megmentitek a családot, a népet, az emberiséget!
Ámen.
„mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.”
„Mert mi Isten munkatársai vagyunk.” (1Korinthus 3:5,9)
Arra kaptam felkérést, hogy beszéljem el, miként
élem meg keresztény nőként munkatársi
szerepemet. Először az jutott eszembe, hogy
alkalmazott, beosztott vagyok a munkahelyemen.
Továbbgondolva azonban sokkal szélesebb
jelentése tárult elém.
Egész életünket társas kapcsolatokban éljük meg.
Isten így teremtett bennünket. A teremtéskor
megadta az alap szereposztásokat. „Adok mellé
segítőtársat”. Nem fölé, nem alá, hanem mellé.
Segítőtársat, nem vezetőt. Tehát a férfi a vezető
szerepet, a nő a segítőtárs szerepét kapta.
Semmiképpen nem az egymáson való uralkodást.
Isten tökéleteset és jót teremtett. A bűneset
azonban
szétrombolta,
felborította
és
összekuszálta a rendet, a szerepeket is.
Jézus Krisztusban állította helyre Isten az ember
istenképűségét,
Őbenne
lehetünk
Isten
gyermekei, örököstársai, barátai és Isten
munkatársai. Akik Isten munkatársai, azok
egymás munkatársai lesznek és kell lenniük az
igazságban. A munkatársak egyazon ügyben
munkálkodnak. A mi ügyünk Istené: az
evangélium hirdetése, Isten abszolút igaz
voltának felragyogtatása, és annak, hogy Ő
mindennek forrása, értelme és célja. Ebben az
ügyben nem mi választjuk ki a helyünket, hanem
Isten ad egyeseket vezetőnek, másokat segítőnek.
Istennel nem vagyunk egyenrangú társak, de
egymással igen! Egy alapra építünk, a
növekedést azonban Isten adja. Nem az számít,
amit mi teszünk, hanem egyedül Isten.
Isten nem téved, mindannyiunkat konkrét céllal
teremtett, hívott el és formál. Éppen ezért
veszélyes
összehasonlítanunk
magunkat

másokkal,
irigykedni
mások
szolgálatá
ra. Fontos
viszont az
önismeret,
adottságai
nk, temperamentumunk, ajándékaink felfedezése.
Szükséges és elkerülhetetlen ezen az úton a
próbák, nehézségek átélése. Isten ezeken
keresztül tisztít, formál, szabadít, megmutatja mi
van bennünk. Minél közelebb kerülünk Istenhez,
annál inkább azzá válunk, akivé teremtett. És így
egymáshoz is közelebb kerülünk.
Az, hogy a helyemen vagyok-e nem egy görcsös,
izzadságos produkció kell legyen a részemről.
Istennel való őszinte, bizalmon alapuló, egyre
mélyülő kapcsolatnak az eredménye lesz ez.
Mikor megértjük, hogy Ő mindenünk forrása,
eszközök vagyunk a kezében, csak engednünk
kell , hogy használjon.
Tehát egyrészt Isten munkatársa vagyok,
másrészt Isten gyermekeinek a munkatársa,
harmadrészt munkatárs vagyok a világban a
munkahelyemen.
Hajlamosak
vagyunk
elszigetelődni a nem hívő emberektől, pedig pont
feléjük van az egyik legfontosabb szolgálatunk.
Isten megtérésem után betett egy, ma már ezer főt
foglalkoztató multicéghez. Misszióba akartam
menni, és oda is kerültem, csak nem úgy,
ahogyan én gondoltam. Kezdeti buzgalmamban
azt gondoltam, hogy majd megmutatom, mint
„nagy hívő”, hogy mire van szükségük az
embereknek. Aztán ahogyan telt az idő, egyre
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inkább megláttam, hogy nekem van szükségem
arra,
hogy közöttük, velük
éljem
a
mindennapjaimat. Isten tükröt tartott elém
általuk: megláttam mennyire büszke, öntelt,
ítélkező ember vagyok. Fájdalmas volt, de hálás
vagyok, mert szükségem van ezekre a
felismerésekre.
Megértettem, hogy meg kell
ismernem, meg kell értenem az embereket,
ugyanazt átélni, amit ők és ezek között megélni
Istenbe vetett hitemet. Egy rövid ideig vezetői

szerepbe is belekóstoltam. Bár Isten nem hagyott
cserben és kipótolta a hiányosságaimat, mégis jó
lecke volt. Felismertem, hogy engem segítő
szerepre szánt az ÚR, nem vezetőnek.
Megértettem, hogy nem kell megfelelnem
semmiféle emberi elvárásnak, egyedül Istenre
kell figyelnem és Őt követnem. Így találtam újra
békességet és hiszem, hogy Isten soha nem hagy
el, vezet és használ úgy, ahogyan Ő akarja.
Cseh Gyöngy

Kedves Testvéreim!
Egy számvetés eredményét szeretném most megosztani Veletek. Egy csütörtök esti elvonulás, egy
elgondolkodás, egy tükörbe nézés eredményét úgy, ahogy azon csütörtök estén, az életemen ismét
keresztülvezetett az Úr.
Csütörtökön volt a születésnapom, és ott ültem egy hatalmas 52 szálból álló tulipáncsokor előtt. A
születésnap, gondolom mindenkinek egy kicsit a számvetés lehetősége is. Én is így voltam ezzel.
Korábban is, amikor arra vállalkoztam, hogy hitem, életem átadását Krisztusnak, megvallom a
gyülekezet előtt, szükségem volt erre a magányra (akkor még egyedülállóként is), szükségem volt
arra, hogy csak az Úrra figyeljek, csak Rá hangolódjak, és az Ő szemével lássam meg magam, az
életem, az utat, amelyet eddig bejártam, amely idáig elvezetett.
Atyám hozta elém a gondolatokat az életemről, ezeket szeretném most megosztani Veletek.
Most arról teszek tanúbizonyságot, hogy korunk gyermekeként, mai vállalkozó nőként, hívő,
keresztény üzletasszonyként, hogyan tudok helytállni, ebben az elkorcsosult, a talmi értékeket
bálványozó világban.
Kezdem azzal, hogy 30 éve végeztem bányamérnök-hidrogeológusként a miskolci egyetemen, és
jöttem Tatabányára a bányához dolgozni. Sok, nehéz és szép feladat várt rám, de főként férfiak között,
férfiként kellett helytállnom. Akkor még az én életemben nem volt szerepe Istennek. Dolgoztam a
karrieremért, a magasabb fizetésért, a jutalmakért, és elsősorban az elismerésért. Amikor a lányaim
megszülettek, bizony egy éves koruk után, már mentem vissza dolgozni. Az életem meghatározója,
mondhatom bálványa volt a munka, a siker.
A rendszerváltás lehetőséget adott arra, hogy az, aki egy kicsit is ügyesebb-okosabb volt, kiugorva az
állami keretek közül, magánvállalkozóként dolgozzon tovább. Ekkorra már, még két egyetemet
elvégeztem, tele voltam ambícióval. Először a bányánál végzett munkám, majd egy budapesti tervező
irodánál való alkalmazásom mellett kezdtem el a vállalkozói életemet.
2004-ben aztán úgy döntöttem, hogy megállok a saját lábamon. A nap 24 órájában 48-at dolgoztam,
mellette neveltem a lányaimat – ma már tudom, hogy sok hibát követtem el, legfőképpen hogy nem
kellő időt, figyelmet, szeretet fordítottam rájuk
Mindenre, amit elértem nagyon büszke voltam. Csak magamnak, a tudásomnak, szorgalmamnak
tudtam be mindazt a sikert, amit elértem. Sokan, sokféle munkával kerestek meg, a fontosság érzés
szárnyakat adott, mondhatom, hogy a munkámmal kapcsolatban nem igen volt kudarc élményem,
„valaki” lettem a szakmában. Keresett, jól kereső vállalkozóvá váltam.
Ebben az időszakban a gyülekezetben „béta” körös voltam, és nagyon imponált, hogy aki itt ismert, az
elismerte ténykedésemet, az ő szemükben is a vállalkozó nő voltam (vagy azt hittem, hogy ezt látják
bennem). Úgy tűnt nekem, hogy „csodálnak” engem azért, hogy a sok elfoglaltságom mellett, szakítok
időt a gyülekezetre is. Lubickoltam ebben az érzésben.
Aztán valami történt, mert elkezdett zavarni engem ez a dolog. Azt éreztem, hogy valami hamisság
van körülöttem, elkezdtem azt érezni, hogy én nem érdemlem meg ezeket az elismeréseket. Nem
érdemlem meg a „csodálatot”. Terhesek lettek a gratulációk, már nem szívesen beszéltem a
munkámról, feladataimról. Tettem a dolgom, de már nem éreztem azt a megelégedettséget,
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büszkeséget, mint korábban. Többször megfordult a fejemben, amikor „kényes”, nem tiszta feladattal
akartak megbízni, hogy ezt én mégsem vállalom el, ebben valami nincs a helyén, nem egyenes a
megbízóm, nem tiszta a körülmény, valami hibádzik, nem vállalom el a munkát. De mindig
megnyugtattam magam, pénzt kell keresnem, el kell tartanom a lányaimat, az életszínvonalamat fenn
kell tartanom, ha ezt a munkát nem vállalom fel, esetleg nem lesz helyette másik.
Ennek a gyötrődésnek a 2007-es Berekfürdői megtérésem vetett véget. Az ott eltöltött 5 nap alatt az
Úr számon kérte rajtam életem minden vétkét, és terítékre került a munkám, a karrierem, a sikereim és
az azokhoz való viszonyom is.
Csak annyit kérdezett ott tőlem az Úr: „Mi az, amit ne úgy kaptál volna?” És amikor ezek a szavak
eljutottak a szívemig, térdre kényszerített az Isten.
Én, aki azt hittem, hogy 10 évi templomba, gyülekezetbe járás után mindent jól csinálok, már teljesen
az övé vagyok, szembesültem gőgömmel, kivagyiságommal, nagyravágyásommal, becsvágyammal,
rátartiságommal.
Sok-sok átvirrasztott éjszaka, sok-sok átgondolt lehetőség, sok – sok számvetés után, az Úr elé
letettem a vállalkozásomat is. Nem történt ez egyik napról a másikra, ahogy az Urat beengedtem a
szívembe, életembe lépésről, lépésre úgy adtam át ezt a szeletét is a lényemnek. Nem kívánt tőlem
nagy dolgot Jézus, csak annyit, hogy legyek kisebbé, hogy Ő növekedni tudjon bennem (hiv: Jn 3:30).
Ám a leborulással együtt átértékelésre kellett kerülni annak is, hogy nőként, hogyan tegyem tovább a
dolgom, hol lehet ezek után a helyem. Vállalkozóként, egyedülállóként, nem éltem meg női
mivoltomat. Férfias szakmában, férfiasan kellett helytállnom. Terepen végeztem a munkámat,
férfiakból álló fúróscsapatokat irányítottam, főként férfiakkal tárgyaltam, férfiakkal kötöttem üzletet,
velük harcoltam, hogy fizessék ki járandóságomat, határozottan, célravezetően, ellentmondást nem
ismerve viselkedtem.
Hogyan lesz ezek után? Mi a szándéka Istennek velem? Hiszen a Biblia egyértelműen leírja, hogy mi
a feladata a nőnek, hol a helye a nőnek. Semmi esetre sem a vezetés, az irányítás, nem az
önmegvalósítás, hanem ennél sokkal – sokkal több. Az odaadás, a gyengédség, a támogatás, a szeretet.
És Gondviselő Atyám ezt a kérdést is megoldotta, hiszen az életemet úgy alakította, hogy társat adott,
aki mellett minden női szerepemet megélhetem. És megtanított az Úr odaadni magam, gyengének
mutatkozni, adni és elfogadni a szeretetet, szolgálóvá válni és nem uralkodni a férfin, akinek a
vezetésére vártam egész életemben.
Ma is tervező vállalkozóként dolgozom. Az Isten nem akarta elvenni tőlem ezt az örömöt, hiszen látta,
hogy kedvvel, hozzáértéssel végzem a feladatomat. Látta azt, hogy jól sáfárkodom a rám bízott
talentumokkal, hiszen mindaz a tudás, képesség, ami bennem van, az Ő ajándéka, és én azokat nem
tékozoltam el.
Tehát megértettem, hogy az Úr faragott engem egyedivé, méretre, formára, hogy beleilleszkedjek az
Ő tervébe. Ő hívott el és állított oda, ahol vagyok.
Feladatom van elég, több mint régen, hiszen feleség lettem, új családot kaptam, a gyerekeimet most
tanulom megismerni, kezelni, szeretni, elfogadni, tanulom a gyülekezeti szolgálatot, és igen ezek
mellett még dolgozom is sokat – nem sokkal kevesebbet, mint régen.
De másként tekintek már a feladataimra. Mindegyikben Isten szándékát látom. Úgy hiszem, hogy az
Úr küldi hozzám a megbízóimat, az Úr egyengeti a vállalkozásomat, pénzügyeimet, s bár néha
összecsapnak a fejem fölött a hullámok, az időt nagy ellenségemnek tartom, mindig csak annyit ad,
amennyire az erőm futja, éppen annyit, mint amennyire szükségem van.
És mára, ebben az Istentelen, önimádatban szenvedő üzleti életben eljutottam odáig, hogy bizonyságot
téve hitemről, a leveleim fejlécére oda írom, hogy „DEO GLÓRIA” Isten dicsőségére – és így is állok
hozzá mindegyik feladatomhoz.
Ezzel is hitet teszek arra, hogy a hangsúly az életemben már nem a munkámon van. Már nem az a
legfontosabb, az a hála, amely eltölti egész lényemet, az indít arra, hogy Isten, és az Ő szolgálata
váljék az életem céljává, középpontjává. Minden más csak ajándék, ajándék, ajándék.
Fábián-Lukács Judit
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A NŐ, MINT TANÍTÓ (Béres Györgyike)
A Példabeszédek könyvében remek megfogalmazásban
találunk leírást a derék asszonyról (Péld 31:10-31). Egy
biztos, az élet több területén is helyt kell állnia egy nőnek. Én
most egy részére szeretnék csak kitérni, mégpedig a nő
tanítóként végzett feladatára.
Nyilván emlékeznek még arra az időre, amikor az iskolák
tanítói gárdáját szinte csak férfiak alkották (én már kevésbé,
de nagymamámtól sokat hallottam róla). Erős kézzel, atyai
szigorral nevelték a rájuk bízott gyerekeket. Ma azonban, ha szétnézünk az oktatási intézetekben, csak
elvétve találunk egy-egy férfi oktatót, ugyanis sokkal több nő vállalja ezt a szerepet. Ami nem is olyan
meglepő, hiszen a gyerekekkel való foglalkozás a génjeinkben van. Néha viszont pont női mivoltunk
teszi nehézzé a tanítás feladatát. Gondoljunk csak az anyukák lágy szívére, ami nagyon nehezen tud
büntetni, ha valamilyen rossz cselekedetről van szó.
Egy tanár feladata, hogy átadja a tárgyi ismereteket, hogy a gyerekek lexikális tudást szerezhessen.
Sajnos ez nem mindig cseng össze a nevelés, értékek átadásával. Hadd osszam meg ezzel
kapcsolatban egy kedves emlékemet. A középiskolai biológia tanárommal egy gyülekezethez
tartoztunk, jól tudtam, hogy hisz Istenben. Egy alkalommal, az evolúció elméletéről tanított minket.
Látszott rajta, hogy ő maga nem ért egyet ezzel az elmélettel. Ennek aztán hangot is adott az osztály
előtt, és elmondta, hogy bár neki ezt kötelessége elmondania számunkra, ő mégsem hiszi, hogy ez igaz
lenne. Ő azt vallja, hogy a világot Isten teremtette, benne minden élővel, nem holmi ősrobbanás
következménye. Nekem sokat jelentett ez. Igaz, attól kezdve a biológia tudománya nem vonzott
annyira. Ha maga a tanár sem vallja igaznak, akkor én miért hinném el? Isten melletti bizonyságtétele
azonban annál jobban megragadott.
A nap kérdése, hogy nekem, mint keresztyén nőnek mi a szerepem az életben. A válasz pedig, hogy
Isten hiteles hírnökének lenni. A hiteles tanítónak ugyanis hiteles a tanítása, és ez az, amit a
gyermekek is látnak, éreznek és elfogadnak. A keresztyén embernek kézenfekvő lehetőség lehet a
tanítás, hogy hitéről mások előtt is bizonyságot tegyen, azonban Jakab apostol azt írja „…ne legyetek
sokat tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük” (Jakab 3:1). Ne feledjük azonban
azt se, hogy nem csak az iskola falain belül tanul a gyermek. Elsődleges tanítója a szülő, akitől és
akiről példát vesz. Ugyanígy nevelő bármely gyülekezeti tag is. A tanítás és nevelés Istentől rendelt
feladatunk, végezzük azt mindig Hozzá illően!
Ekkor odament az írástudók közül egy aki hallotta őket vitázni és mivel tudta hogy Jézus jól megfelelt
nekik megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A legfőbb
ez: Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből.
A második ez: Szeresd felebarátodat mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat.
(Márk12:28-31)
Az első dolog, ami feltűnt, hogy Jézus válaszol a provokatív
kérdésre az írástudónak. Nekem és neked is már sokszor
válaszolt és mégsem értjük Isten válaszait pedig teljesen
egyértelműek. Miért nem értjük????? Mert nem TELJES a mi
szeretetünk illetve nem teljesen tölti be a szívünket Isten igéje.
Kié a szívünk? - a kedvesünké, családunké, gyermekeinké.
unokáinké.
Kié az elménk és az erőnk? -- a munkánké az előbbre jutásunké.
Ott van még a lelki életünk, amivel vasárnaponként egy kicsit
foglalkozunk, mint jó református, vallásos emberek. A
hétköznapjainknak már nem annyira velejárója, hogy teljesen az ige szerint éljünk. Pedig azt az igét is
jól ismerjük, hogy „keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és mindaz ráadásul megadatik
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néktek.” Aki ezt a ráadást már megtapasztalta az tudja igazából, hogy mit jelent Isten áldásával
élni....Amit érte teszünk, adunk, szolgálunk, annak a sokszorosát kapjuk vissza. Az Úr soha nem
marad adós. Ő mindig az egészre a teljesre a tökéletesre törekszik. Nézzük meg a teremtés történetét.
Minden tökéletes és jó volt - a bűnbeesésig. Ha függetleníteni akarjuk magunkat az Úrtól meg lesz a
következménye. Mindenféleképpen döntést hozunk ha nem vele, nélküle éljük az életünket, de akkor
már más fog dirigálni nekünk, és ez nem más, mint a sátán, aki a szétdobáló nevet is viseli.
A 2Mózes 25 és 26 részben olvassuk a szent sátor készítését. Olyan szépen van megírva, hogy akit a
szíve arra indít, tegyen felajánlást. Ezután pontosan le van írva, hogy hogyan nézzen ki a szent sátor.
Először a szívünket kell megvizsgálni hogy mi van benne. Mi foglalja el a fő helyet? Ha Isten és a
szent dolgok akkor az egész megvalósul az Úr terve szerint és így lesz EGÉSSZÉ. Kívánom hogy a
gyülekezetünk Missziós Háza is így épüljön meg az Úr akarata szerint és minél több gyülekezeti
tagunk szíve teljesen tudjon odafordulni az Úr felé és bátran merjen rá hagyatkozni és adakozni.
Tegyen engedelmessé bennünket Isten a szolgálatra.
Szeretettel Lázárné Zsuzsa

Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

 Kérjük
azok
jelentkezését,
akik
egészségi állapotuk miatt nem tudnak
istentiszteletre vagy más alkalmakra
eljönni. Szívesen segítünk autóval, hogy
ilyen akadály ne válasszon el senkit a
gyülekezet közösségétől!
 Várjuk a kórházban fekvő betegekről,
vagy az otthonukban gyengélkedőkről a
híradást, hogy meglátogathassuk őket, és
vigasztalást vihessünk nekik.
 Kérjük, hogy akik új otthonba költöznek,
jelezzék új lakcímüket, telefonszámukat!


Várjuk
testvéreink
véleményeit.

észrevételeit,

A Biblia
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre. (2Tim 3:16)
Minden ember ismerkedése a Bibliával így indul: el
kell kezdeni olvasni, és először sok mindent nem
értünk meg belőle. Ez később is így lesz, soha nem
fogjuk minden mondatát, szakaszát megérteni, de a
lényeg érthetővé válik. Aztán lesz, ami szíven talál,
megérint és lesz, ami nyugtalanítani fog. Rengeteg
vigaszt találhatsz benne, sok buzdítást, bátorítást, melyek nehéz helyzetekben erőt adnak. Majd
rájössz, hogy nem jól éled az életed és, ha valami nem változik, elveszett vagy. De, ha megtalálod
Jézust – vagy inkább így fogalmazok: ha engeded, hogy Jézus megtaláljon, akkor lelki békét találsz a
bűneid bocsánatában és az örök életben. Onnantól kezdve napi olvasmányod lesz a Szentírás, mert
benne Isten üzeneteit olvashatod. Ő Szentlelke által érthetővé teszi számodra és csodálkozni fogsz
áldásainak sokaságán!
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Isten szeretne hozzánk szólni. Elsősorban az Ige által szól hozzánk, de ehhez olvasni kell. Olyan ez,
mint amikor az ember várja, hogy valaki felhívja telefonon, vagy küldjön egy sms-t, vagy egy emailt.
Ahhoz, hogy valaki így üzenhessen nekünk, elérhetővé kell válnunk. Ha soha nem nézzük meg az
emailjeinket, akkor hiába írt nekünk valaki, aki fontos számunkra. Isten üzen nekünk a Biblia által, de
ha nem vesszük a kezünkbe, akkor nem fogjuk elolvasni, megérteni az Ő üzenetét. Megcselekedni
pedig pláne nem fogjuk…
Egy afrikai asszonytól, akit gúnyoltak azért, mert mindig magával vitte a Bibliát, egyszer
megkérdezték, hogy miért nem valami más könyvet olvas. Miért olyan különleges a Biblia számára?
Azt válaszolta, hogy ez a könyv engem olvas. Fantasztikus gondolat ez: engem olvas a könyv. Látja,
ismeri az életemet, tudja örömeimet, gondjaimat és segíteni, vezetni akar. Hogy lehet ez? Úgy, hogy
benne az Úr jelenti ki önmagát, akaratát, szándékát velünk kapcsolatban. Előtte nyitott könyv az
életünk. Előttünk pedig legyen nyitott könyv a Biblia, hogy Isten megszólíthasson bennünket általa.
Testvérek! A hívő ember számára a Biblia Isten kijelentése. Ezért örömmel, vágyakozva kell
olvasnunk, naponta elcsendesedve fölötte és kérve az Urat, hogy érintse meg szívünket, vezessen
általa, ha kell, feddjen meg, ha kell, tanítson, jobbítson meg, de mindenképpen legyen olyan könyv
számunkra, melyben az élő Isten szavát és nekünk szóló kijelentését olvashatjuk és komolyan
vehetjük.
PÜNKÖSD UTÁN
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Túrmezei Erzsébet

Generációk együtt az úton

– gyülekezeti többgenerációs tábort szervezünk

augusztus 1-5 (szerdától vasárnapig) Dömsödön. Szeretettel hívjuk a Testvéreket,
töltsük el ezt a négy napot közösen, hogy megtapasztaljuk és átéljük: mily szép és mily
gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek (Zsoltárok 133:1)
AK
Kiiáállttóó SSzzóó pünkösdi számának összeállítása végén, remélve, hogy ismét mindenki talált kedvére való, tanulságos,
megszívlelendő történetet, szép verseket, írásokat, képeket, szerzőtársaim nevében is hadd kérjem a Szentlelket, hogy
áldó munkáját végezze el mindannyiunk szívében, életében! Testvéri szeretettel a szerkesztő: Fábián-Lukács Judit
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