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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 99. szám

”Legyen meg a Te akara
tod mint a mennyben,
úgy a földön is.”
Az Úri imádságnak ez a jól ismert része
annyira közismert, hogy sokszor, mikor el
mondjuk át sem gondoljuk igazán a tartal
mának lényegét. A mennyben Isten akarata
az egyedül való akarat, de mi úgy kérjük,
hogy a földön is az Ő akarata jusson ér
vényre. Gyülekezetünk jelenlegi helyzeté
ben most így kellene kérnünk: ... legyen
meg a Te akaratod a mi pásztor választá
sunkban, majd hívásunkban is.
Kiélezett helyzetben derül ki legjobban,
hogy milyenek vagyunk. Akkor meglátszik
az is, hogy milyen a hitünk.
Ha nincs hitünk, mi akarunk mindent
kézbe venni, megoldani. Ilyenkor sajátos
szempontok alapján döntünk, esetleg szűk
csoportérdekeket veszünk figyelembe. Ter
hes az, ha Isten akaratának kell engedel
meskedni. Kishitűség esetén kikérjük
ugyan Isten tanácsát, de azt igyekszünk
szánk íze szerint magyarázni. Kishitűség az
is, ha csak életünk bizonyos területén en
gedjük a vezetést érvényesülni, másutt
fenntartjuk saját látásunkat.
A ráhagyatkozó hit – amelyik nem kö
zömbösség, vagy nemtörődömség – vezetés
nélkül nem lép tovább, Isten vezetését igé
nyeli, szerinte cselekszik.

2001. március

Lelkipásztorhívás előtt állunk, gyüleke
zetünknek nagyon fontos döntést kell hoz
nia, ezért szükségesnek érezzük, hogy elő
ször kérjük ki Urunk útmutatását. Az ottho
ni csöndességek mellett március első há
rom vasárnapján külön alkalmat szánunk az
imádkozásra, hogy közösen is kérjük a ve
zetést szavazásunkhoz.
El tudjuk hinni, hogy őszinte kérésünk
re Ő válaszol? Ezeken az alkalmakon majd
kiderül, hogy egységben tudunk-e lenni a
kérésben. Urunk azt ígérte, hogy ha ketten,
vagy hárman egy akaraton lesznek és
igénylik az útmutatást Ő magadja. Persze
kettőnek-háromnak könnyebb egységre jut
ni, mint kétszáz-háromszáz embernek, de
ha van hitünk, még ez is lehetséges. Próbál
juk meg feladni egyéni látásunkat és Iste
nünk akaratát figyelni. Ez nem könnyű, de
aki a gyülekezet javát keresi, az meg tudja
tenni. Az MKBK 30-40 évesek csoportja
elhatározta, hogy az egyéb alkalmakon túl
menően naponta este 9 órakor imában for
dulnak Istenhez lelki látásért. Kezdeménye
zésük kibővülhet az egész gyülekezetre, így
még közelebb kerülhetünk egymáshoz is.
Milyen pásztorért, pásztorcsaládért
imádkozzunk? Akik a megnövekedett gyü
lekezet élére tudnak állni és vezetni tudják
a gyülekezetet. Lelkipásztort szeretnénk a
szó igazi lelki értelmében. Aki az Úrtól ka
pott küldetése által a lelki vezetője, irányí
tója lesz a nyájnak, hogy a lelki táplálék terített asztalához ülhessen a vasárna
pi és a hétköznapi alkalmakon. Aki meg

mondja, ha a nyáj, vagy egyes tagok letér
nek a helyes útról. Aki szelíden bár, de ha
tározottan a bűnt bűnnek nevezi, a rosszat
rossznak – az én életemben is. Aki megta
lálja a hangot a fiatalokkal, aki érzékeny
lesz az idős testvérek fájdalmára, problé
máira.
Talán ezeknek az elvárásoknak láttán,
ami nem is a teljességet képviseli, mond
hatja valaki: ilyen pásztor nincs, ne is ke
ressünk. De tudjuk azt, hogy Istennél a
gyülekezet jövőjére nézve minden készen
áll. Istenünk jól tudja, mi a pesterzsébeti
gyülekezet szüksége. Várja, hogy zörges
sünk és csendben legyünk, hogy meghall
juk az Ő hangját, válaszát.
Egy a szükséges dolog (Lukács 10:42.)
válasszunk mi is a jobb részt! Figyeljünk
Urunk szavára, hogy ne legyenek pártosko
dások, szakadások, mert azt csak a Sátán
akarja! Különböző emberek vagyunk, kü
lönféleképpen látunk, de ha rá figyelünk,
közösségre juthatunk Vele és így egymással
is.
Tudatában vagyunk annak, hogy embert
választunk a gyülekezet élére, aki nem lesz
mindenben tökéletes. Lehet, hogy nem fog
állandóan ránk mosolyogni, de ha imában
mellette leszünk, akkor hisszük, hogy a
gyülekezet feje – Jézus Krisztus – akaratát,
üzenetét fogja közvetíteni számunkra.
A gyülekezet elöljárósága

Házi munka
Kedvetlenül nézek szét a lakásban, ágyazni
kellene, rendet rakni, főzni, és még ráadásul a
szennyes is rám vár. „Mindennap ugyanaz a
nóta" – fut át a gondolat az agyamon.
„Főzz, moss, takaríts! Mikor lesz már ennek
vége? Istenem, elegem van már a házi munká
ból, belefáradtam, kész, passz. Egyáltalán, ki ér
tékeli a munkámat? Ki köszöni meg? Miért vár
ják el tőlem, hogy az otthoni munka csakis az én
nyakamba szakadjon? Bárcsak valami értéke
sebb dolgot is tehetnék" – cikáznak tovább a
gondolataim.

„És számodra mik azok az értékesebb dol
gok? Nézz csak magadba őszintén, és döntsd el,
mi értelme van az ilyen lázadozó szívvel végzett
munkának" – hallom csendben az Úr szavát.
„Hogyhogy mi értelme van a munkámnak?
Hisz mennyit fáradozok a családomért, és észre
sem veszik!" „Azt hiszed, hogy családod örül
az ilyen «áldozatoknak», amit lelki keserűséggel
és önzéssel végzel? Valld be, csak kényszerű
ségből teszed mindezt. De akkor hol van benned
a szeretet, amely ...nem viselkedik bántóan, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem
rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal – folytatta az Úr.
(1Kor.13:5-6.) Elszégyelltem magam és ezt
mondtam:„Igen, Uram, csak magamra gondol
tam, senki másra, és magamat kezdtem el saj
nálni."
Könnyes szemmel nézek a keresztre: olyan
jó, hogy az Úr Jézus eljött és életét áldozta ér
tem is, hogy megtapasztaljam Isten szeretetét,
kegyelmét, bűneim bocsánatát. Rájöttem, hogy
mennyire nem vagyok méltó erre a mérhetetlen
ajándékra, ha még az egyszerű házimunkán is
"kiakadok", lázadozom. Lassan eltűntek bennem
az indulatok, már nem esik nehezemre, örömmel
fogok hozzá a munkámhoz, mert az Ő mérhetet
len szeretete az egyetlen igazi valóság és nagy
ság az életemben.
Hogyne lenne örömmel telve a szívem, amikor
„...úgy szerette Isten a világot (és benne engem
is), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen" (Jn. 3:16.). Tudom, hogy nekem örök éle
tem van, ingyen, kegyelemből, Jézus Krisztus
váltsághalála által. Ezért minden munkámat az
Ő színe előtt, az Ő tetszésére végezhetem! M. J.

Szorgalmas emberek
Ha Isten valakit szolgálatba akar állítani, sohasem a
lustákhoz vagy a tétlenekhez fordul. Ha egy feladatot
el kell végezni, olyan embereket keres, akik nem tét
lenkedők. Ha valakit különleges szolgálatra szemelt
ki, annak olyannak kell lennie, aki szorgalmasan végzi
a munkáját. Az Ige is ezt bizonyítja: Mózes éppen a
nyájat legeltette a Hóreb hegyén; Gedeon gabonát csé
pelt a pajtában; Saul az apja elveszett szamarait ke
reste; Dávid apjának a juhait őrizte; Elizeus tizenkét
ökörrel szántott; Nehémiás a királyt szolgálta, akinek
a pohárnoka volt; Ámos a nyáját, legeltette; Jakab és
János éppen a hálójukat foltozták; Máté vámot szedett
.Isten téged is el tud hívni az Ő munkatársának?

Másik arc
Mindenkinek két arca van. Az egyik az álta
lában ismert emberi arc, amely naponta látható
az egyszerű események között: ahogyan állunk
az ablaknál, megcímezünk egy levelet, fogadunk
egy köszönést, betesszük csendesen az ajtót, fel
bontunk egy levelet, néhány darab fát teszünk a
tűzre, vagy amilyen tekintettel elzárjuk a gázt.
Az arc változatlan mindaddig, míg ütést
nem kap. Ekkor mutatkozik meg a MÁSIK
ARC, amelyet azonnal odafordítunk afelé, aki
megütött. A Krisztus nélküli ember másik arca
ördögi. Éktelen harag, vagy rejtett bosszú baráz
dálja, a kapott ütésre meggyúl a szívben minden
„robbanóanyag", és teljes erővel kitör.
Egyetlen ütésre képes életet oltani, családot
szétrombolni, becsületet megtaposni, Istent ká
romolni és embert gyalázni. Megmutatkozik az
ördögi arc. A Krisztusban új emberré lett ember
nek is van MÁSIK ARCA. Ez a másik arc csak
akkor válik láthatóvá, ha az emberi arc ütést
kap. Itt is meggyullad valami tűz, de ez égi tűz.
A kapott ütés alkalmas arra, hogy fellángoljon
benned a már felgyülemlett égi erő, arcod égi
fényben ragyogjon, világoljék. Jézus a megdi
csőülés hegyén tudta, hogy Illés és Mózes a ke
reszthalálra készítik elő. Már érezhette magán
Júdás csókját, a töviskoszorút, az egész emberi
ség ökölcsapását, a vallásos világtól kapott arcul
köpéseket.
Ekkor lett láthatóvá a MÁSIK ARCA, ame
lyet a világ felé fordított, de még csak tanítvá
nyai látták, és nem tudtak rátekinteni.
Jézus szeretete ma is oly ragyogó azokkal
szemben, akik bántják, hogy abba a ragyogásba
nem tudunk beletekinteni: „Az Ő arca ragyog,
mint a nap..." (Mt. 17:2.)
István is úgy készült a kövek fogadására,
hogy megmutatta a MÁSIK ARCÁT. „...mind
nyájan olyannak látták az Ő arcát, mint egy an
gyalnak az arcát." (Csel. 6:15.)
Az elszenvedett ütés, a hamis vádak alkal
mat adnak, hogy megmutassák a MÁSIK AR
CODAT. „Világosítsa meg az Úr az Ő arcát te
rajtad..." – ez az áldás így telik be, így élvezhe
ted te is (4.Móz. 6:25.).
Mivel a világ a keresztrefeszítés napján a
Golgotán arculverte a valóban isteni arcot, tet
szett az Istennek, hogy egész sereget hívjon elő

azokból, akik az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak
legyenek (Róm. 8:29.).
Isten elviselte, hogy egy ideig hordtuk a föl
dinek ábrázatát, de akarja, hogy hordjuk a
mennyeinek ábrázatát is (1Kor. 15:49.).
A mi dolgunk, hogy megmutassuk azt a má
sik arcot, amely nem a miénk, csak a mi arcun
kon tükröződik, és mégis a miénk is. Mutasd
meg a kapott ütés után azonnal.
Ha ütést kaptál, ne forralj gonoszt, hanem
gondold meg, hogy Isten látni akarja a te MÁ
SIK ARCODAT is… „Íme sötétség borítja a föl
det és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az
Úr, és dicsősége rajtad megláttatik." (Ézs. 60:2.)
Micsoda ember vagy, ha a kapott ütés után oda
fordított másik arcod egy ördögi arc?
Engedelmes életeddel biztosítsad győzelmes
halálodat, hogy ne vess árnyékot Krisztusban
fénylő életedre!
Vida Sándor

folyamatához –hátralévő idő minőségének biz
tosítására koncentrál. Egyszerűen hagyja a maga
természetes módján folyni. Az utolsó életsza
kasz minőség megőrzéséhez nyújt segítséget.
A 2000. júniusi és októberi kétszer egy hetes
tanfolyam témái:

„aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a
másik orcádat is." Máté 5:39.

ben /szenvedélybetegek, fogyatékosok,
kórház látogatók/.
11. Hospic mozgalom története külföldön és
itthon.
12. Normális és kóros gyász reakciók.

Hospic
”Én vagyok a feltámadás és az Élet, aki hisz én
bennem az ha meghal is él.”
János 2:25.
A földi élet vége a meghalás - folyamatának
időszaka mindnyájunk sorsa és problémája. Eh
hez két helyről várhatunk segítséget
- Istentől - felülről
- Emberektől - egymástól
1999. december óta veszek részt a Hospic
tanfolyamon, melyet szeretnék a gyülekezetnek
röviden bemutatni. Különböző gyülekezetekből
minden hónap első csütörtökén 23-30 fős kis
csapat vesz részt a pozsonyi úti református
templomban tartott előadásokon.
Ezen a lelki gondozási tanfolyamon önkén
tesek vesznek részt, célja a gyógyíthatatlan bete
gek és haldoklók segítése.
A tanfolyam szervezője a Megnyugvás Hospic
Alapítvány és a Keresztyének az egészségben
Diakónia és Lelkigondozási Műhely.
Hospic alapfilozofiája:
Biztosítja a gyógyíthatatlan betegek utolsó idő
szakába érkezettek támogatását, ahogy csak le
het. A haldoklás hozzátartozik az élet normális

1.

Kapcsolataink: Istennel – Emberekkel –
Önmagunkkal.

2.

Motivációink. Empátia – Szimpátia. Anti
pátia – Félelmeink.
Segítségadás különböző formái.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az ember bibliai modellje. Személyiség
modellek.
Gondolat. Akarat. Érzelem.
Team munka, kompetencia határok.
Én kép. Isten kép.
Betegség – fájdalom helye az életünkben.
Önkéntesek szerepe.

10. Egyéb missziós feladatok az egészségügy

13. Gyermek halál – mint haldokló – mint hoz
zátartozó.
14. Jogi problémák haldoklás és gyász idején.
15. Haldoklás psyhológiája.
16. Evangélizáció a betegágy mellett.

17. Gyászmunka

segítségének keresztény
szempontjai: „Mindenkinek mindenné let
tem”.
18. Gyászolók vigasztalásának keresztény vo
násai.
19. Biblia esetek; Lázár halála, feltámadása;
csoportos munka és megbeszélése
2001. januárjától 2002 decemberig magasabb
szintű tanfolyam indult: 3 havonta intenzív hét
vége (16 óra), félévente beszámoló, évvégén
vizsga:
Tantárgyak:
 Egészségügyi ismeretek;
 Teológiai alapismeretek;
 Psyhológia és lelkigondozás;
 Kommunikáció;
 Jogi esetek, ügyintézés;
 Ápolási ismeretek.
Mihályné Fonyódi Eszter

Az apa felelőssége
Napjainkban az Isten teremtési rendjétől
való eltérés az apa-eszmény igeszerű voltának
teljes lerombolásához vezetett. Az apa feladata
viszonylagossá és kérdésessé vált. Statisztikák
mutatják, hogy az apa nélküli családokban a
gyermekek nagyobb mértékben hajlamosak a
bűnözésre, nagyobb számban fordul elő közöt
tük házasság előtti terhesség, gyöngébb az isko
lai teljesítőképességük, hajlamosabbak a kábító
szer-fogyasztásra, hajlamosabbak a büntetendő
cselekmények végrehajtására.
Az ilyen gyermekeknél a rejtett károsodásokat
nem is tudjuk felmérni. Ebben is bebizonyoso
dik, hogy az isteni rendet nem lehet büntetés
nélkül megváltoztatni.
Nem könnyű feladat
Minden édesapának, aki ehhez a témához
valamit hozzá kíván szólni vagy tenni, elsősor
ban saját csődjének felismerése nyomán mélysé
gesen meg kell aláznia magát Isten előtt. Csak
azt adhatja tovább, ami ezen a téren Isten akara
ta. Az ún. „apaszerep" soha nem volt nehezebb,
mint napjainkban, amikor egyre több férfi vona
kodik ennek a feladatnak a vállalásától. A hiva
tás egyre többet követel a férfiaktól; nemcsak a
stressz növekszik, hanem a szakmai képzés is
egyre több időt igényel. Az apa kénytelen szá
mos megvalósítandó tervéről lemondani. Min
den túlterheltsége ellenére kívánatos tőle az,
hogy a családjával szemben türelmes és megértő
legyen. Sok konfliktus megoldásához nagy böl
csességre van szüksége. Ehhez járulnak a férji
kötelességek (a talán szintén dolgozó) feleségé
vel szemben. Az anya terhei természetesen nem
kevésbé súlyosak, csak éppen másfélék, a csa
ládban való eltérő szerepük miatt.
A férfi isteni megbízatása
Számos nehézség ellenére, amelyeket látha
tunk, Istennek mégis az a terve az emberrel,
hogy családot alapítson. Ebben az apának külö
nösen nagy a felelőssége. Ez a feladat nagyon is
fontos és szép egy férfi számára. Az Újszövet
ség eredeti szövegében a „család" (patria) fogal
ma az „apa" (pater) szóból van képezve. Az apa

a család feje, Isten előtt ő a felelős ennek a ki
csiny közösségnek minden döntéséért; ő a
felelős azért, hogy a családban végrehajtsák Is
ten parancsolatait, és ha keresztyén, akkor azért,
hogy a család Isten gyülekezetének a kiábrázo
lója legyen. A csődöt mondott házasságokért, a
felbomlott családokért, a veszélyeztetett gyer
mekekért elsősorban és mindenekelőtt a férfi
nak, az apának kell majd egyszer felelnie. Mi
lyen nagy örömöt jelent, ha a gyermekek híven
követik az Úr Jézust, ha neki szolgálnak, és éle
tüket az Ő dicsőségére szentelik. Olyan cél ez,
amely minden fáradságot kárpótol.
Az erő forrása
Minden nemzetség mennyen és földön Is
tenről neveztetik (Ef. 3:15.). Isten az apák Atyja.
Ez szorongató, de ugyanakkor bátorító tény.
Amikor az Ige felszólítja az apákat, hogy a ma
guk házanépét jól vezessék, gyermekeiket enge
delmességben és teljes tisztességben neveljék
(1Tim. 3:4,12.), akkor minket a tapasztalat
gyakran arra tanít, hogy ezen a területen vétke
sek vagyunk. Ha Istennek Ábrahámhoz szóló
parancsa, hogy ti. „megparancsolja fiainak és
háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját,
cselekedjenek az igazságnak és a jognak megfe
lelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért
Ábrahámnak" (1.Móz. 18:19.), akkor ez a mai
apákhoz is szól, és ennek az intésnek mi is érez
zük a súlyát. Nem vitatható, hogy a gyermekek
istenképe, Istenről való elképzelése döntő mó
don függ az apák magatartásától.
Éppen ebben van nekünk, apáknak nagy felelős
ségünk. A Jézus Krisztusban való gazdag élmé
nyeink és tapasztalataink alapján szoros kapcso
latunk és bensőséges viszonyunk van mennyei
Atyánkkal. Ő őrizzen meg bennünket a tőle füg
getlenül hozott családi döntésektől. Az Isten
előtt való félő tisztelet, a tőle való megbízatás
végrehajtásának vágya előfeltétele az apa szol
gálatának. Az igazi apákat onnan lehet megis
merni, hogy ismerik ŐT (akinek beszédét, csele
kedetét, gondolkodását követik), aki kezdettől
fogva van.
Viselkedésemnek zsinórmértéke, mint család
apának a családon belül, csak a mennyei Atyá
val való kapcsolatom lehet. Ebben mutatkozik
meg szellemi növekedésemnek valósága, az Úr
érzületében való növekedésem, és az Ő képére
való alakulásom. Ha Isten a maga képére alakít
engem, ha az Ő tökéletes tulajdonságai, a fény

és a szeretet töltenek be, ez döntő módon befo
lyásolja apai magatartásomat. Csak aki Isten
szeretetét, irgalmát és hűségét naponta átéli, aki
a „szentélyben" tartózkodik, az nem zsarnokos
kodik a családja felett, és az nem menekül kö
zönybe azok elől a fontos feladatok elől, ame
lyeket Isten rendelt számára.
A probléma megoldása
Lehet, hogy a mai ember válsága az identi
tás, a biztonságérzet és az önértékelés hiányában
van. Isten gyermekeinek, akik élvezik Isten sze
retetét (1.Jn. 3:1.), akik meg vannak áldva min
den lelki áldással (Ef. 1:3.), azoknak mindenük
megvan mennyei Atyjukban. Innen merítik az
apák a bátorságot, hogy a családon belül éljenek
lehetőségeikkel teljes mértékben, még ha időn
ként csődöt is mondanak. Csődjeinket is vihet
jük az Úrhoz.
Milyen gyakran hasonlítunk az epilepsziás ifjú
apjához, aki Jézushoz vitte a fiát azzal a kérés
sel, hogy gyógyítsa meg. Az Úr kénytelen volt
azt mondani az apának: „Minden lehetséges a
hívőnek." A kétségbeesett apa pedig így kiáltott
fel: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitet
lenségemnek!" (Mk. 9:24.)
Mit kell tennünk?
Mint apák, példaképek lehetünk a csalá
dunkban. Csak ezt veszik át tőlünk a gyermeke
ink. Mint Istennek átadott életű emberek, előttük
kell élnünk keresztyénségünket; mert ha csak
„prédikálunk" vagy kiabálunk, ez nem segít
semmit. Gyermekeink pontosan megfigyelik,
hogy mit beszélünk, hogyan cselekszünk, hogy
mindezekben meglátszanak-e az Úr Jézus eré
nyei.
A neveléssel kapcsolatos bibliai versek (Ef. 6:4.;
Kol. 3:21. stb.) félreérthetetlen módon szólnak.
Gyermekeinket a legfőbb cél felé, az örök élet
felé kell irányítanunk. Táplálhatjuk, bátoríthat
juk, kísérhetjük őket, rámutathatunk hibáikra, és
ha nincsenek belátással, meg is fenyíthetjük
őket. Imádkoznunk kell értük, de velük együtt
is. A szívükbe plántálhatjuk az Isten Igéje iránti
szeretetet. Már az egészen kicsinyek is szívesen
hallgatják a bibliai történeteket. Abból a jó szo
kásunkból, hogy magunkkal visszük őket a gyü
lekezeti összejövetelekre, kifejlődhet a vágy Is
ten Igéjének a hallgatására, és így jutnak majd el
a gyülekezeti testvérekkel való közösségre.
Gyermekeink irántunk való bizalma csak nő, ha

megvalljuk nekik saját vétkeinket, és téves ítél
kezéseinkért bocsánatot kérünk tőlük. Milyen
könnyen szembe találjuk magunkat Isten intésé
vel: „Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket!"
Az Ószövetség számos példát ad arra, hogyan
lehetünk felelős személyek a családban. Isten
nek ez a „képeskönyve" nem kíméli a felnőtt
férfiakat, ha kiderülnek a gyermekekkel szem
beni magatartásuk gyöngéi. Gondoljunk csak
Élire, aki tehetetlenül nézte fiainak vétkeit, vagy
Sámuelre, akinek fiai a jogot és az igazságot a
maguk javára fordították, vagy éppen Dávidra,
akinek fia, Adónijja iránti szeretete abban feje
ződött ki, hogy soha nem szólt hozzá keményen,
rendreutasítóan, ami nagy bajt okozott a család
jában.
Nagyon gyorsan, már a következő nemze
dékben meglátszik az, ha az apák csődöt monda
nak gyermekeik nevelésében (5Móz 6,6-9;
11:18-21.). „Más nemzedék támadt utána, amely
nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izrá
elért véghezvitt" (Bír. 2:10.). Isten ereje által ön
zetlenül, gyengéden, gondoskodóan szerethetjük
gyermekeinket, és megadhatjuk szellemileg és
testileg mindazt nekik, amire szükségük van.
Mennyei Atyánk gazdagon megjutalmaz eze
kért.
Günther Kausemann

Segíts,mert elveszek
Uram!
Segíts, mert elveszek, Uram!
Lábam sötétbe' jár,
Előlem elsuhan
A napsugár
Szívemben száz tövis sajog,
Kitépni nem lehet.
Boldogtalan vagyok
Tenélküled.
Ne hagyj magamra, Istenem!
Magamban elveszek.
Csak egy szót szólj nekem,
S újjáleszek!

Füle Lajos

A boldogmondások
margójára
(Máté 5:1-12-höz)
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor
azt is megtudják, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmaguk
kal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit
mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások
közömbösek, mert örömös lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet
igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a he
gyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik
meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a böl
csőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban
a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá
válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak
pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek
fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghall
gatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem
lesznek magányosok.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anél
kül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat,
mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis
dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert
messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfe
lejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások
botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert
ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cseleked
nének, és imádkoznak is, mielőtt gondolkodná
nak, mert kevesebb csalódás éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba
vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szól
nak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósí
tani valamit, mert életesebb lesz az életük.
Dr. Gyökössy Endre

Csapatmunka
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy
ember, név szerint: Mindenki, Valaki, Bárki és
Senki.
Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy
akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell
csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Vala
ki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, vi
szont Senki sem csinálta meg.
Valaki nagyon megdühödött emiatt, mivel ez
Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gon
dolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és Senki nem
vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát.
Végül Valaki lett az, akit Mindenki okolt, amiért
Senki nem csinálta meg azt, amit Bárki megte
hetett volna.

Lelki szárnyalás
„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a
legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚR
ban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, jár
nak és nem fáradnak el.” (Ézs. 40,30-31.).
A sas, ha földre száll, csak kis felületen érin
ti a rögöt, de ha repül, egész testével a levegőn
fekszik. Ez a büszke, szép madár, amint hatal
mas ívekben szeli a levegőt, és roppant magas
ságban fölöttünk kering, a méltóságnak, a fön
ségnek tiszta tudatában nagyon boldog lehet!
Más madár is repül, de a mocsarat szürcsölő
vadkacsa, a porban fürdő fogoly, a csacsogó
szarka oly nehezen, fáradtan verdesi szárnyaival
a levegőt, hogy szinte bántó a látása is.
A krisztusi embernek is az ég a hona, akár a
sasnak. A földet csak tapodja, de a világgal, mint a sas, ha földre száll -, csak kis felületen
érintkezik. De ha az ima szárnyain fölemelke
dik, nem csapkodja a magasságot, nem ver lár
mát repülésével, hanem egész lelkével Isten ke
gyelmére támaszkodik, az emeli a végtelen ma
gasságba.

Ha a testi ember repül, lármával teszi, repü
lésének nincsen szépsége, s a föld színét elhagy
ni nem meri; van olyan ember is, aki a porba
fekszik s annak él.
A krisztusi embert hívja a magasság, s imái
ban szárnyait kibontja, egész lelkével Isten ke
gyelmét éli át!
A sas magasra jut ha szárnyal, de mindig a
látóhatárban marad, a lélek embere viszont
amint imáiban elmerül, a láthatatlan világba köl
tözik, ahol az élet már dicsőülés.
V.Benjámin
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Nem a körülményektől, a tárgyaktól, a va
gyontól, az emberektől függsz, hanem egyedül
Istentől. Az előzőket is Ő irányítja. Mivel füg
getlen vagy, nem vagy zsarolható! „Istennek kell
inkább engedelmeskednünk, mint az emberek
nek.” (Apcsel. 5:29.)
Szabad vagy arra, hogy hogyan élsz, mit teszel.
Nem vagy senki foglya vagy rabszolgája. Éld a
saját életedet! „Mert ti testvéreim, szabadságra
vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy
legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok
egymásnak.” (Gal. 5:13.)
Korlátaidat ismerd el, valld be! Csak azok
korlátoltak, akik nem vállalják. „Isten a kevé
lyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyel
mét adja.” (Jak. 4:6.)
Szakadj el a múlttól, ne rágódj rajta! A múl
ton nem változtathatsz, mert már nincs jelen: el
múlt. A jelennek élj! „…ami mögöttem van, azt
elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekife
szülve futok egyenest a cél felé…” (Fil. 3:14.)
Legyél nyitott a jövőre! Sokkal több jó vár
rád, mint amennyit te megtervezhetnél. „…a
szeretet mindent remél…” (1Kor. 13:7.)
Válaszd ki, mik és kik azok, akiket hatni en
gedsz magadra. Ne legyél általános raktár! Ne
engedj magadba akármit! „…azt tartsátok maga
tokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Is
tennek a Krisztus Jézusban.” (Róm. 6:11.)
háló - HÍD

Tócsni tejszínes gombával
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* - Könyörgés az Úrtól rendelt lelkipásztorért
Egy kis derű…

A lelki-önvédelem
6 pontja

Fakanál

Orvos a beteghez:
Szömörce néni, sajnos nagyon súlyos az állapo
ta. Itt a tudomány már nem segíthet.
Tudom, aranyos doktor úr, ezért hívtuk magát...
Randevún a lány kérdezi:
Mondd, drágám, mit csináljak, hogy a randin ne
borostás arccal várj engem?
Ne késs ennyit.
Kivonás
A fiatal tanítónő a matematika fortélyaira igyek
szik rávezetni az első osztályosokat.
Ha van három banánod, és a testvéred megeszik
belőle kettőt, mi lesz a végeredmény? – kérdezi
Pistikétől.
Nagy verekedés – válaszolja a gyerek.
Hőtágulás
Melegben a tárgyak kitágulnak, hidegben össze
húzódnak – magyarázza a tanár. – Ki tud példát
mondani erre?
A nappalok télen rövidebbek, mint nyáron –
mondja Pistike.
Hat alma
Pistike, ha hat almád lenne és én elkérnék tőled
hármat, mennyi maradna neked? – kérdezi az is
kolában a tanítónő.
Hat!
Mihály atya találós kérdést tett fel újoncainak:
Melyik parancsolatnak engedelmeskednék, ha
védelmébe kelnék egy szamárnak, melyet gaz
dája ütlegel?
Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Hozzávalók:
65 dkg gomba, 3 evőkanál olaj, vagy vaj, 1 fej
vöröshagyma, 2 dl tejszín, 2 evőkanál liszt, ne
gyed csomó petrezselyemzöld.
A tócsnihoz: 1,5 kg burgonya, 4 db tojás, 5-6
evőkanál liszt, 3-4 gerezd fokhagyma, 1 csomó
petrezselyemzöld, só, bors.
A finomra vágott hagymát vajon vagy olajon fé
lig megpirítjuk, beletesszük az egyenletes dara
bokra vágott gombát. Sózzuk, borsozzuk és fi
nomra vágott petrezselyemmel fűszerezzük.
Erős tűzön, gyakori kevergetés mellett zsírjára
pirítjuk, a tejszínt a liszttel simára keverjük, és a
lepirított gombához öntjük, majd jól kiforraljuk.
Tócsni készítése: A megtisztított burgonyát a
reszelő durva részén lereszeljük, hozzáadjuk a
tojásokat, a finomra vágott petrezselymet, a zú
zott fokhagymát, sót, borsot és annyi lisztet,
hogy galuskasűrűségű masszát kapjunk. Pala
csintasütőben olajat hevítünk, és kis lepényeket
sütünk belőle.
Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:
Vasárnap:

•

Imaházcím:
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18,00
9,00
10,00
17,00
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