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„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 43:1,3)

Kegyelem meghirdetve

Húsvétra

Elvégeztetett! – mondta Jézus a kereszten,
és fejét lehajtva, kilehelte lelkét. „Betelt
immár!” – hangzik el J. S. Bach János
passiójában. „Ez üdv a bűntől sebzett
szívnek. A gyászos éj vár, ím elhozta a végső
órát! Júda hőse győzött már, nagy harcot zár!
Betelt immár!” – énekli szívszorítóan az alt
szólista. Kicsit később jön a szoprán ária: „Ó
járd át szívem, bús könnyeknek árja, a végső
gyászban! Ó, mondd el a földnek, az égnek e
bajt, hogy Jézus meghalt!” A végén a kórus
énekli fenségesen: „Nyugodj, pihenjen szent
tested, én tovább már nem siratlak. Nyugodj
és rám is hozz békét! A sír, mely rátok bízva
vár, és melyben semmi gond sincs már, az
nékem mennyet tár, és átkos poklot zár!”
Milyen gyönyörű végszó (ezután már csak
egy korál következik)! A Nagyhét előtt
hallhattam a János passiót a Központi Énekés Zenekar előadásában, és ezek a sorok,
dallamok nagyon megfogtak.
Énekkari tagként már hetekkel korábban
hangolódtam az ünnepekre az énekórákon,
vagyis az énekkar már „adventben” élt egy
ideje. „Arra emlékezem csöndesen, hogy az
Úr vére hullt bűnömért. Arra emlékezem,
hogy szent kezét és lábát szög járta át. Arra
emlékezem csöndesen, mit a zord Golgotán
szenvedett. Arra emlékezem, hogy fönt a fán

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Folytatás a köv. oldalon

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy
új föltámadás van!
Juhász Gyula

föláldozta
életét
bűnömért…
Arra
emlékezem, hogy szent kezét szög járta át,
vas döfte át szívét.” – énekeltük
Nagypénteken. Emlékezzünk, mit tett értünk
Jézus Krisztus, és lelkipásztorunk szavaival
élve: ünnepeljünk! Nem kellenek már a
véresáldozatok. Nem kell Jézust siratnunk,
könnyeink a mi bűneink miatt folynak,
melyeken keresztül láthatjuk az újjászületésünket. A feltámadt Jézus megérinti
hitetlen, kételkedő vagy épp hitünk miatt
elbizakodott szívünket. Érintése nyomán új
élet, erős hit támad. Körülnézve a világban sőt önmagunkban - azt látjuk, hogy a jó és a
rossz harca folyik. De mi tudjuk, hogy húsvét
hajnalán a feltámadásban a jó már győzött.
Elvégeztetett. Beteljesült az ígéret.
Simon Lídia

Feltámadt!
Nagypéntek a gyűlölet, a harag, az irigység,
a féltékenység és a tömeghangulat napja.
Elgondolkozom, voltak ott olyanok, akik
ettek a megáldott kenyérből, akik látták a
csodákat, megtapasztalták az isteni erőt?
Magával ragadott volna engem is a
tömeghangulat, igazat adtam volna a
„feszítsd meg!”-et kiáltóknak csak azért,
mert sokan voltak? Nekünk az újszövetségi
írások birtokában már könnyebb tisztán
látnunk, sokszor mégsem tudunk egyértelműen kiállni Jézus mellett. Idegeneknek
érezzük ebben a tömegben az asszonyokat,
akik elkísérték Jézust a Golgotáig. Mert ők
szerettek. A szeretetet nem befolyásolja a
tömeghangulat.
Jézus testét gyolcsba göngyölve tették a
sírba, nem volt már idő arra, hogy
balzsamozzák, mert kezdődött az ünnep.
Valószínű, hogy az asszonyok is a tanítványokhoz hasonlóan másképp képzelték el az
ünnepet. Az események a tanítványokat
lebénították, az asszonyok viszont tudták,
mit kell tenniük. Szombaton napnyugta után
drága keneteket, illatszereket készítettek a
balzsamozáshoz. Olyan gazdagok voltak?

Nem tudjuk, miből, hiszen Galileából
kísérték a Mestert az ünnepre. Szeretetük
képessé tette őket áldozathozatalra.
Szombat után, a hét első napján hajnalban
az asszonyok elindultak a sírhoz,
kérdésekkel,
kételyekkel,
félelemmel.
Szeretetük ezeken is felül tudta emelni őket.
A sírnál viszont megdöbbentek, mert a sír
üres volt! Hiábavaló volt a szorgalmuk,
minden, amit tettek? Döbbenetük fokozódott
a mennyei hírnök szavaira: „Mit keresitek a
holtak között az élőt? Nincs itt, hanem
feltámadt.” Föl lehet ezt fogni? A bénító
érzések lassan engedtek, az öröm felülírt
mindent. Elsőként ők vihették tovább a hírt:
Jézus él! A tanítványok még hitetlenek, de
nem számít nekik, ők már meggyőződtek.
Milyen a mi húsvétunk, belevész a népi
szokásokba? Ne elégedjünk meg az
események távoli szemlélésével vagy
megszokásból tett dolgokkal. Szeretetünkkel
legyőzhetünk olyan akadályokat, amelyek
távol tartanak Urunktól. Hadd legyen
találkozásunk Vele - először vagy ismét -,
formálja át látásunkat, tudatunkat, győzzön
meg minket arról, hogy Ő él, akkor képesek
leszünk áldozathozatalra, a jó hír
továbbadására.
Kovács László

Zsidó ünnep - Peszách
Ebben a hónapban a legfontosabb zsidó
ünnep a Peszách (idén március 30. estétől
április 7. estéig tart), mely a szabadulás
emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael
gyermekei a 210 esztendős egyiptomi rabság
után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen
kivonultak Egyiptomból. A kivonulás
történetét – amely Mózes küldetését, a fáraó
kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz
csapás sorozatát, majd a zsidók menekülését
beszéli el – Mózes második könyvének 1-15.
fejezete írja le.
Minden zsidó magáénak érezte az
egyiptomi szabadulás történetét: „ezért
tette velem az Örökkévaló, hogy kijöttem

Egyiptomból”. Peszách azt mutatja meg
nekünk, hogy van remény. Erővel,
határozottsággal megmenekülhetünk saját
kötöttségeinktől, saját, személyes Egyiptomunktól. Ahogy a zsidók képesek voltak
elhagyni Egyiptomot, mert hittek abban,
hogy máshol jobb élet vár rájuk, nekünk is
képesnek kell lennünk arra, hogy félelem és
kétségek nélkül túllépjünk a határainkon.
Melyek a különleges peszáchi törvények?
A kovászos. Az egyik kötelezettség az,
hogy a zsidók otthonát teljesen meg kell
tisztítani minden kenyérmorzsától és egyéb
kovászos ételtől. Az előírás szerint a
kovászost ki kell takarítani, fel kell kutatni és
meg kell semmisíteni. Ez mindenre
vonatkozik, ami peszáchkor nem kóser, azaz
olyan étel, ami kovászt tartalmazhat.
Az eladás. A gyakorlatban az ünnep egész
ideje alatt érinthetetlen kovászost tartalmazó
termékeket nem semmisítik meg, hanem
félreteszik, és a rabbi közvetítésével
“eladják” egy nem zsidónak, hogy az ünnep
nyolc napja alatt ne legyen birtokukban.
Peszách után minden visszakerül a
birtokukba, az eladás mégis törvényes.
A macesz. A másik kötelezettség, hogy
megfelelő mennyiségű, peszáchra alkalmas
kóser ételt készítsenek elő, és legyen mit
enniük az ünnep nyolc napján. Ezek közül a
legfontosabb a macesz, mert ez helyettesíti a
kenyeret.
Az edények. Peszáchkor nem használhatják
a rendes edényeket és evőeszközöket, mert
azok kovászosak. Sok háztartásban van
elkülönített edény- és étkészlet, amelyet csak
peszáchkor használnak. Akinek nincs külön
peszáchi edénye, annak ki kell kóserolnia a
rendes edényeket. A főzéshez és tálaláshoz
használt edényeket vízben kell kiforralni,
azokat pedig, amelyekben sütni vagy pirítani
szoktunk, tűzben izzítani.
A széder. A nagy felkészülés után, az ünnep
első két estéjén kerül sor a hagyományos
széderre, az ünnepi vacsorára. A széder
során minden zsidónak maceszt kell ennie,
négy pohár bort kell meginnia a megjelölt
időkben, keserű füvet kell ennie, el kell

mondania a Hágádát, az egyiptomi kivonulás
történetét (a “hágádá” szó elbeszélést jelent).
A Hágádá egyben a széder vacsora
lebonyolításának
“forgatókönyve”
is.
Közben dicsőítő zsoltárokat mondanak.

Tapasztalat - szeretet
Jézus kinyilatkoztatta a jó hírt, de
visszautasították. Nem azért, mert jó volt,
hanem azért, mert új volt. Nem akarunk új
dolgokat, különösen akkor nem, ha azok
zavaróak, s kiváltképp nem, ha változást
hoznak. Leginkább pedig akkor nem, ha
magukban foglalják a kijelentést: „Nem volt
igazam.” (Anthony de Mello - jezsuita
szerzetes)
Azt gondoltam, ha olvasok és ismeretet
szerzek a világról és a benne lévő
folyamatokról, az feljogosít arra, hogy
kritikát fogalmazzak meg bizonyos
emberekről, eseményekről. Aztán a sors úgy
hozta, hogy 2017 novembere óta szoros
munkakapcsolatban állok két muszlim
kolleganővel. Beszélgetéseink során sokat
megtudhattam a vallásukról, a kultúrájukról,
a vendégszeretetükről és a hihetetlen pozitív
attitűdjükről. Megszégyenülve tapasztaltam,
mennyire előítéletes, szűk látókörű és
„felsőbbrendű” társadalomban élünk. Az
előítéleteink megakadályoznak abban, hogy
az
„embert”
(aki Isten képmása,
teremtménye) szeretni és megérteni tudjuk.
Ez egy szubjektív tapasztalat, amiért én
nagyon hálás vagyok Istennek, hiszen ez
elindított bennem egy mély önreflexiót.
Továbbgondolva viszont ezt a tapasztalatot,
felvetődik bennem a kérdés, hogy mi lett
volna, ha az egyik brüsszeli munkalátogatásom során egy „no-go” zónában nem
„rendes” muszlimokkal találkozom? Hát ez
keserves önreflexióra indított. Talán kezdem
érteni, hogy miért nem szabad a szeretetet
tapasztalatokra építeni…
Móré Gabriella

Bizonyíték
Isten szava bizonyíték, nem ígéret. Vagy
akár így is mondhatnám, az ő ígérete mindig
bizonyíték is egyszerre. Van a héber
nyelvben egy szó, amit a Biblia a teremtésre
használ. Ez a szó azért olyan különleges,
mert csak Istennel kapcsolatban használja.
Ez a szó az, amit akkor használ, amikor Isten
azt mondja: legyen. Legyen világosság, és
lett világosság. A bibliamagyarázók
egyetértenek abban, hogy ez nem
fáziskéséssel történt. Isten szava teremtő szó,
miközben kimondásra kerül, már meg is
történik, amit mond. Legyen!
Emberi szavakhoz hasonlítjuk Isten szavát,
és ez félrevezető. Isten szava nem egy szó a
többi közül. Nem egy alternatíva, hanem
maga a SZÓ. A görög nyelv a logosz szót
használja erre. Amikor János evangéliumában azt olvassuk Jézusról, hogy
kezdetben volt az IGE, akkor ez a szó
szerepel ott. Jézus Isten bizonyítéka.
Szeretlek, és szeretetem Jézusban mutatom
meg. Isten soha nem beszél a levegőbe. Ezt
úgy fogalmazza meg a Biblia, hogy Isten
szava nem tér vissza hozzá üresen, hanem
megteszi, amiért elküldetett. Nem egy
gyenge vélemény a vallásos svédasztal
terítékén. Még akkor sem, ha mi gyakran így
nézünk rá. Pál apostol egy alkalommal tartott
egy legendás beszédet Athénban. Ebben a
beszédében kitért arra, hogy a városban járva
látta, hogy az athéniak nagyon vallásosak,
mert minden istennek emeltek egy szobrot.
Sőt, hogy nehogy valaki kimaradjon a
trófeagyűjteményből, még az ISMERETLEN istennek is állítottak egy szobrot. Pál
erre építi a beszédét: az ismeretlen Istenről
szeretnék beszélni. Majd amikor Jézus
feltámadásáról
beszél,
az
athéniak
legyintenek egyet, és azt mondják, hogy
érdekes beszéd ez, majd még máskor is
meghallgatunk erről. Betették Isten szavát a
TÖBBI közé. Ez is csak egy vélemény.
A másik tévedés, amikor én a saját
véleményemet
akarom
a
Bibliával
alátámasztani. A hideg futkos a hátamon

ettől a mentalitástól. Kész van a tanítás, csak
kellene néhány igevers, hogy alátámasszam
vele a véleményem. Figyelj már, azt akarom
mondani a fiataloknak, hogy nem bűn ez
vagy az, mert ez vagy az a lényeg, és kellene
hozzá néhány jó igehely. A probléma ezzel
az, hogy MINDEN egyes hitben történő
felismerés a Biblia szövegére épül. Ha én
tanítani akarok valamiről, de nem tudom, hol
találok rá erre a témára a Bibliában, akkor
lényegében fogalmam sincsen, hogy Isten
mit mond arról a témáról. A saját
véleményemet akarom elmondani.
Isten szava bizonyíték, nem ígéret. Sokan
szomorúak, mert nem értik Isten akaratát.
Mások azért, mert nem érzik, hogy Isten
meghallgatná őket. Megint mások azért,
mert nem olyan az életük, amilyennek
szerintük Istennek tennie kellene. Csupa
olyan dolog, ami nem Isten szavára épül,
hanem a személyes véleményemre,
érzéseimre, elképzeléseimre, elvárásaimra.
Hosszú folyamat volt elfogadnom, hogy a
kérdés soha sem az, hogy NEKEM mi a
véleményem Istenről, hanem az, hogy
ISTENNEK mi a véleménye rólam. Az,
hogy Istennek mi a véleménye rólam, át
fogja formálni az Istenről alkotott
véleményemet. Hogyan változhatnék meg
úgy, hogy Isten szavát úgy kezelem, mint
valami legitimációs szöveggyűjteményt? Ez
olyan, mintha én parancsolnék Istennek, és
nem Isten nekem. Bajom van ezzel, vagy
azzal? Törekedjem a megértésére. Ó, nem
értem a Bibliát – és ezért nem is olvasom, és
nem olvasok bibliamagyarázatokat sem,
mert azt sem értem. De akkor így hogyan
fogom érteni? És ha nem olvasom, hogyan
változtatja meg az életem?
Isten viszont nem erőszakos. Az ajtód előtt
állok és zörgetek – Isten szava akkor is
elvégzi, amiért küldetett, ha nem talál
meghallgatásra. Nyitott vagy? Isten szava
bizonyíték, nem ígéret.
Szikszai Szabolcs
(Újragondoló)

Elöljárószó
Küldetésünk
A Bibliában nagyon sok küldetés történetet
találunk. A keresztyén ünnepeinkhez kötődő
bibliai részeket is átjárja, hogy sokakra
feladatot, küldetést bíz Urunk. A virágvasárnapi szamár beszerzésére is küldetést
kapnak a tanítványok, vagy Húsvétkor az
asszonyok is feladatot kapnak a jó hír
továbbadására.
Nekem már gyermekként is természetes
volt, hogy ha valaki megtér, akkor előbbutóbb lesz valami dolga az Isten országában.
Volt egy vers is, amit többször is hallhattam,
ami, ha vitathatóan is, egy rádióhoz, géphez
hasonlítja a gyülekezetet. Egy gépben
minden alkatrésznek funkciója, „dolga” van,
így nekünk, akik a gyülekezetet alkotjuk,
szintén kell, hogy legyen szolgálatunk.
Miután
megtértem,
nagyon
nagy
kihívásként éltem meg, hogy megtaláljam,
felismerjem a küldetésem. Pedig volt néhány
nagyszerű lehetőség, amivel nem éltem. A
gyülekezetünkben szolgált akkor Dani Csaba
teológusként, és ő hívott, hogy keressünk
alkalmat a bizonyságtételre Dunaharasztiban. Én akkor úgy megijedtem ettől, hogy
rögtön határozott nemet mondtam.
Hálás vagyok Istenemnek, hogy adott
további lehetőségeket, amikkel már tudtam
élni, és kezdtem megtanulni, hogyan is van
az, hogy Isten megbíz valamivel, azt vele
teszem, és ő ad rá áldást. Ha az elmúlt
évtizedeimre visszatekintek, akkor bennem
is azok a gondolatok jönnek elő, amit Szigeti
Jenő professzor úr fogalmazott meg márciusi
előadásában: nem nekünk kell missziós
terveket készítenünk, hanem nekünk kell
Isten missziós tervét beteljesítenünk.
Tavaly ősztől kaptam lehetőséget arra,
hogy részt vegyek a gyülekezet vezetőségi
munkájában, és azóta többféle megközelítésben, néha kissé más megfogalmazásban
kerül elém a kérdés: Mi a gyülekezetünk
küldetése? A mi közösségünket Pesterzsébetre helyezte a jó Isten, kell, hogy legyen

valami dolgunk a kerületben. Biztos helyes,
ha okosan végiggondoljuk, kutatjuk a jelent
és jövőt; jelen tevékenységeink és
képességeink alapján megvitatjuk, megfogalmazzuk a lehetőségeinket, és elhatározásokat teszünk. Mégis inkább arra vágyom,
hogy Isten mutassa meg nekünk, hogy mi az
Ő terve, amit beteljesíthetünk.
Igyekezzünk nyitott fülekkel, kereső
szemekkel figyelni az Úrra, és legyen
bennünk engedelmesség, amikor küldetéssel
vagy küldetésekkel bíz meg bennünket
Urunk!
Surányi Péter

Ifjúsági rovat
Sok szeretettel köszöntöm ismét a
gyülekezetet. Az elmúlt hónapban lezajlott
programokba,
alkalmakba
szeretnék
bepillantást engedni, így a gyülekezet tagjai
megtudhatják, mi mindent csináltunk az
előző rovat megjelenése óta. Illetve ismét
készültünk egy interjúval, ezúttal a tavasz
témájához kapcsolódóan.
Régóta terveztük, hogy szeretnénk más
ifjúságokkal felvenni a kapcsolatot és nyitni
feléjük. Ezért a régi kapcsolatoknak
köszönhetően ifjúságunk vezetői úgy
döntöttek, hogy meghívjuk a kiskunhalasi
ifjúságot, és eltöltünk egy napot velük.
Március 3-ra vártuk vendégeinket, amire mi
lányok süteményekkel, a fiúk pedig rágcsálnivalókkal készültek. Délelőtt 11 óra körül
érkeztek a kiskunhalasiak. Egy rövid
tájékoztatás után körbeültünk egy nagy
aszalt, és mindenki bemutatkozott egy pár
mondatban, hogy jobban megismerjük
egymást. Mire ezzel végeztünk meg is
érkezett a pizza. Ebéd után közös játékokkal
folytattuk a hangulat fokozása érdekében.
Majd elindultunk a „Locked Room” nevű
szabaduló szobába. A kalandjáték során
egyedi környezetben kellett változatos
logikai, ügyességi feladatokat megoldani,
melyek mind közelebb juttathattak a végső
megoldáshoz, és persze ahhoz, hogy időben

kijuthassunk a szobákból. A feladatokra egy
óránk volt, amiket hat fős csoportokban
különböző nehézségi fokozatokon oldottunk
meg. A játék végére minden csapat sikeresen
teljesítette a nehéz feladatokat, és kijutott a
szobából. Az agytorna után visszatértünk az
imaház alagsorába, ahol Gábora Botond
vezetésével bibliaismereti játékot játszottunk, és szerintem a többségünkre ráfér egy
kis ismétlés. A nap csodálatos lezárásaként
pedig közösen dicsőítettük az Urat ifjúsági
énekeinkkel. Nagyon reméljük, hogy lesz
még ennek folytatása, hiszen mindannyian
nagyon jól éreztük magunkat, és ez jó
lehetőség, hogy nyissunk mások felé.
Március 9-én egy különleges ifi alkalmat
tartottunk, amelyen Palotai Kriszta, gyülekezetünk tagja volt a vendégelőadónk. Az
ifitagok többsége ismeri őt, így a fiatalok
nagyon gyorsan megnyíltak, és ez jó alapot
szolgáltatott az est további részéhez. Kriszta
vezetésével és az ún. PERMA modell
segítségével arról beszélgettünk, hogy mi is
a „tartós jóllét titka”. Martin Seligman, a
pozitív pszichológia jeles képviselője hisz
abban, hogy öt alapelem segítségével az
emberek képesek elérni a tudatos és tartós
boldogságot. Az alapelemek, melyek
fokozzák a boldogságot: pozitív érzelmek,
elmélyülés, kapcsolat szociális háló, értelem
és eredmények. Az este folyamán azt
vizsgáltuk, hogyan is jelennek meg az egyes
elemek egy hívő ember életében, és miben is
rejlik nekünk, Krisztusban élő embereknek a
tartós jóllét. Készítettünk egy szociális
atomot, melynek segítségével megvizsgáltuk
a családi, baráti és gyülekezeti kapcsolataink
milyenségét és minőségét. Mindannyian
kiemeltünk egy olyan kapcsolatot, amelyért
imádkoznunk kell. Nagyon jó hangulatban
telt az alkalom, sokat tanultunk, és azóta is
forgatjuk a
szívünkben az elhangzott
gondolatokat.
A naptár szerint már tavasz van, ezért
reménykedünk benne, hogy most már az
időjárás is jobbra fordul. Tavasszal újra
elérkezik a húsvét, és most ebben a témában
készült interjú Gerstenbrand Mátéval:

1. Hogyan telik nálatok a húsvét?
Máté: Igazából az a nagy közös családi
együttlét nem szokott lenni, hanem az
ünnepek alatt mindenki egyéni csendességben emlékezik meg erről az ünnepről és
annak fontosságáról.
2. Mit gondolsz a böjtről? Szoktál böjtölni?
Máté: Igen fontosnak tartom abból a
szempontból, hogy így még jobban fel
tudunk készülni hitben és lélekben a
húsvétra.
Hogy szoktam-e böjtölni? Mivel az elmúlt
1,5 évben gyomorproblémák miatt diétáznom kellett, így mondhatni elég hosszú
böjtölést tudhatok magam mögött, de a
viccet félretéve, nem szoktam böjtölni.
Nekem minden napom azzal ér véget, hogy
az Úrhoz viszem dolgaimat, a nap eseményeit, örömömet, bánatomat és bűnömet.
Bár ez így nem tűnik ugyanannak, mint ami
a böjt lényege, de én mégis hetente többször
is szembesülök azzal a ténnyel, ami
hihetetlen: Jézus Krisztus meghalt az én
bűneimért. Ez egy olyan áldozat, ami szinte
felfoghatatlan! Bármikor eszembe jut, kicsit
elszomorodom, hogy mi mindent kellett
kiállnia, hogy lemossa bűneimet, de utána
örömmel tölt el a tudat, hogy ismerhetem,
hogy tanulhatok róla, és a tudat, hogy mindig
velem van, felbecsülhetetlen érzés.
3. Szoktál járni locsolkodni?
Máté: Úgy igazából sosem jártam
locsolkodni.
Általános
iskola
alsó
tagozatában az osztályban kellett, de miután
9-10 évesek lettünk, már nem várták el, és
igazából ez a szokás távol áll tőlem, és
örülök, sőt büszke vagyok rá, hogy nekem
nem erre kell összpontosítanom a húsvét
alatt.
4. Mikor értetted meg a húsvét lényegét?
Máté:
Itt
igazából
kitérnék
a
bemerítésemnél
mondott
bizonyságtételemre, mivel arra vezethető vissza a
válasz. Hívő családban nevelkedtem, így
mióta eszemet tudom, azt a nevelést kaptam,
hogy Isten és Jézus Krisztus is létezik. De
szerintem, ami a megtérésemhez vezető út
egyik mérföldköve volt, úgy 11-12 éves

koromban történt, amikor egyszer megingott
a bizalmam, hogy miért is kéne hinnem
Istenben. Akkor történt, hogy nagynénémmel ketten jöttünk haza Ausztriából, az
autópályán megcsúsztunk az autóval, és a
szalagkorlátot átszakítva ütköztünk egy
szemből jövő kamionnal. Ahhoz képest,
mekkora volt a kár az autóban, azt mondták,
hogy több szempontból is szerencsénk volt.
Az egyik szempont, hogy én hátul középen
ültem, és amikor a kocsi irányíthatatlanná
vált, balra dőltem el, aminek köszönhetően
élhetek! A kamion jobbról találta el az
autónkat, és azt mondták, ha jobbra dőltem
volna, akkor majdnem biztos, hogy most
nem lehetnék itt. A másik szempont, hogy
ilyen esetekben általában a kamion maga alá
gyűri az autót, és nálunk látszottak a nyomai,
hogy kicsit elkezdte begyűrni, de utána
mégis félrelökte, és úgy szállhattam ki az
autóból, hogy az bár totálkáros lett, én
megúsztam karcolásokkal és zúzódásokkal.
Így kaptam egyértelmű jelet, hogy miért is
kell hinnem Istenben, és ott akkor 1-2 hónap
alatt sok mindent megértettem, többek közt
azt is, hogy mit jelent a húsvét, hogy Isten és
Jézus mit vitt véghez. Ha bárki
megkérdezné, mit jelent nekem a húsvét,
nem hiszem, hogy egyértelműen szavakba
tudnám önteni az érzéseimet. Ez egy olyan
ünnep, amit magamban legbelül nagy
tisztelettel őrzök, és amikor kettesben
vagyok Istennel, csak akkor tudom eléggé
megnyitni azt, ami ezzel kapcsolatban
bennem van.
Kovács Kamilla

Apropó - 5 kérdéssel
generációról generációra
Fogadják szeretettel a testvérek aktuális
„Apropó” rovatunkat, hogy ezáltal is jobban
megismerjük egymást, egy-egy beszélgetés
írásos változatán keresztül. A rovat
működése szerint az aktuális interjúalanyunk
továbbadja a „hólabdát” egy másik
testvérnek. Ennek jegyében Jaegerné

Anikóval beszélgettem, ennek a kivonatát
ismerhetik meg a Szeretet lap olvasói.
1. Az előző interjúalanyom családi
kapcsolatotok miatt javasolt Téged mint
beszélgetőpartnert, és közben mástól is
hallottam a napokban, hogy rokoni
kapcsolatban álltok. Milyen Neked az, hogy
a gyülekezet egy része nemcsak hitbeli
testvér, hanem vér szerint is testvéred,
rokonod?
Anikó: Jó érzés, mert így gyakrabban látom
őket. A hétköznapokban kevésbé jutunk el
egymáshoz, és így legalább vasárnap az
imaházban
találkozunk.
Minden
családtagommal
jó
a
kapcsolatom,
köszönünk egymásnak, beszélgetünk, és ha
segítségre vagy tanácsra van szükségünk,
fordulhatunk egymáshoz. Egyébként nem
tudom, tudod-e, hogy baptista családba
születtem, így újszülött korom óta járok
gyülekezetbe. Hároméves korom óta ehhez a
gyülekezethez tartozom, akkor költöztek a
szüleim vidékről Budapestre.
2. Mondtad tegnap, hogy az elmúlt
napokban kicsit beteg voltál, ma mentél
először dolgozni. Amikor pár napra betegség
miatt lelassulsz, akkor az hogy hat a lelki
életedre?
Anikó: Valahol mindenki úgy van
szerintem, hogy ilyenkor közelebb kerül a
Jóistenhez. Otthon vagyok ilyenkor, nem
foglalnak le a teendők. A Jóistentől kérek
segítséget imádságban, hogy gyógyítson
meg a betegségből. Azt is kérem, hogy
jobban figyeljek rá egészséges állapotomban
is, és ne feledkezzek bele a hétköznapokba.
Amikor jól vagyok, akkor is hálát adok Neki.
Fontos számomra, hogy nap mint nap
gondoljunk rá és tartsuk Vele a kapcsolatot
imádság által.
3. Említettél egy évfordulót is, amikor
felkértelek az interjúra…
Anikó: Idén lesz 30 éve, hogy
bemerítkeztem ebben a gyülekezetben, 18
éves koromban. Révész József akkori
lelkipásztor testvér merített be hét testvérrel
együtt. A szüleim példamutató élete, az
ifjúsági órák (ahova rendszeresen jártam) és

a tahi konferenciák sokat jelentettek nekem.
Nagyon nagy töltés volt számomra az is,
amikor ifjúsági konferenciákra mentünk, és
az ott elhangzott bizonyságtételek által
közelebb kerültem a Jóistenhez. Ezek
hatására döntöttem el, hogy bemerítkezem a
megtérésem hosszabb folyamata után.
4. Visszatérve a jelenbe, van olyan ötleted,
amit szívesen vennél, ha megtennénk a
gyülekezetünkben?
Anikó: Fiatalokra gondolok elsősorban:
például évente egyszer egy szombati napra
ifjúsági találkozót lehetne szervezni. El
lehetne hívni rá budapesti és környéki
fiatalokat, hogy beszélgethessenek és
megoszthassák hitbeli tapasztalataikat.
Emlékszem, régebben volt például előszilveszter, és sajnálnám a fiatalokat, ha
ezekből kimaradnának.
5. Mi az az igevers, ami mostanában közel
áll Hozzád?
Anikó: „Hagyd az ÚRra utadat, bízzál
benne, mert Ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5)
Azt üzeni nekem, hogy bízzam a Jóistenre az
életemet, ne én akarjam irányítani, és
hagyjam,
hogy
az
érzéseimet
és
gondolataimat Ő vezesse.
Palotai Krisztina

Kitüntetés
Áder
János
köztársasági
elnök
megbízásából Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere március 15-e
alkalmából, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek
gyarapításában
végzett
tevékenysége
elismeréseként
Magyar
Érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést
adott át a Pesti Vigadóban Dr. Almási
Mihály baptista lelkipásztor, a Baptista
Teológiai Akadémia Teológiatudományi
Intézetének igazgatója, professor emeritus
részére. Almási testvér 2001 és 2011 között
volt gyülekezetünk lelkipásztora.
Egyik fontos, az egyházi kereteken

túlmutató szolgálata volt, hogy az 1970-es
évek második felétől
Haraszti Sándor, Billy
Graham és Jimmy Carter
mellett tevékenyen részt
vett a Szent Korona
hazahozatalának előkészítésében. Így a Szent
Korona közel 33 évnyi
távollét után 1978. január
5-én térhetett vissza
Magyarországra.
Kegyelem minden!

Programajánló (tervezet)
Ápr. 8.
Evangelizáció – Kulcsár Tibor
Ápr. 15. de. Női konf. - Tapolyai Emőke
Jún. 25 - 29. Gyülekezeti gyerektábor
Júl. 11 - 14. Gyülekezeti csendes napok
Júl. 25 - 28. Gyülekezeti csendes napok

Állandó alkalmaink, kapcsolat
Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órától
Kiscsoportos bibliatanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9:00 - 10:00 között
Bibliaóra: csütörtök 18:30
Ifjúság bibliaóra: péntek 18:00
Úrvacsora: a hónap első vasárnapján délelőtt
Énekóra: csütörtök 19:30, vasárnap 18:30
Baba-mama kör: minden páros hét szerdáján
Sakk szakkör: a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17:00
Imaház címe: Bp. XX. ker., Ady Endre u. 58.
(Ady E. - János u. sarok)
Lelkipásztor: Katona Béla
Telefon: 06-20-449-0458
Gondnok:
Horváthné Császár Márta
Telefon: 284-4604
Gyülekezeti bankszámla: 11720001-20185927
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