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Új folyam: 281. szám

Békesség
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket! A zord idő múltával talán mi is
könnyebben vidulunk fel, a kellemes meleg
és a természet kizöldülése örömet szerez.
Okunk az ujjongásra és örvendezésre azonban még nagyobb. Gondoljuk meg, hogy
micsoda öröm és bátorság váltotta fel a tanítványok szívében a várakozást, mikor a
felső szobában betöltötte őket a Szentlélek.
Mikor egy ígéret teljesedett be, melyet
Uruk hagyott meg nekik. Hit által mi is örvendezhetünk az Atyában és a mi Urunkban, Jézusban. Ragadjuk meg a benne való
öröm lehetőségét, és ne engedjük, hogy a
nehézségeink és körülményeink megraboljanak minket ettől.
A mostani újság központi témája a diáklét
és a tanulás körül forog, azon belül is elsősorban a számadással, vizsgákkal foglalkozik. Aktuális ez így május-június környékén. Gyülekezetünkben sokan vannak, akik
ilyenkor vizsgákra készülnek, érettségit
tesznek, az év végi jó bizonyítványért küzdenek. Számukra álljon itt egy bátorítás (1
Korinthus 9,10): „Aki szánt, reménységgel
kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a
termésből.” Aki tanul, azzal a reménységgel tanuljon, hogy eredménye lesz a tanulásának! Azok pedig, akik már nem az iskola
padjait koptatjuk, gondoljuk meg, hogy jelenleg mit tanulunk az életben, és vonatkoztassuk a fenti igét az aktuális helyzetünkre.

2016. május

Felhívás
Az újsággal kapcsolatban szeretnék szólni
minden testvérhez és elöljáróhoz. Örülök
neki, és szívesen szerkesztem hóról hóra az
újságot, sokat jelent, hogy „testhezálló”
szolgálattal foglalkozhatok. Tanulmányaira
és életutamra tekintettel azonban e nyár végéig tudom vállalni ezt a pozíciót. Azután
már a munka világában kell majd eligazodnom, ami természetesen sok egyéb változtatással jár majd együtt. Ebből kifolyólag
szeretném én is – mint ahogy az előző szerkesztőnk, Máté Dániel testvér – a testvérek
szívére helyezni az újság további menetét.
Kérem, hogy aki szívesen foglalkozna az
újsággal, aki indíttatást érez rá, az jelentkezzen, akár csak arra is, hogy beszélgessünk, mivel jár az újság szerkesztése.
Szeretném továbbá bíztatni és kérni a testvéreket, hogy írjanak az újságba. Úgy gondolom, sok bizonyságtételt oszthatnánk
meg itt egymással, amire a mikrofon előtt
nincs lehetőségünk. Nekem egymagamnak
nehéz felderíteni, hogy kivel történt olyasmi, amit szeretne megosztani a testvérekkel. Természetesen igyekszem odamenni,
és megkérni a testvéreket, hogy írjanak,
azonban ennek megvannak az érthető korlátai. Szintén kellemetlen helyzet, mikor
egy-egy írás szinte kierőszakolt, és nem
szívből jön. Kérem a testvéreket, hogy legyünk aktívak, kezdeményezzünk! Attól
pedig ne féljünk, hogy helytelenül fogalmazunk, hiszen szerkesztőségi feladat a
cikkek lektorálása, javítása.

A fentieken kívül szívesen fogadnám
olyan testvérek, testvérnők jelentkezését,
akik szeretnének rendszeres feladatot vállalni az újságnál. Ilyen terület lenne havi
rovatok szerkesztése (pl. ifjúsági rovat,
imarovat), emberek felkeresése, felkérése
cikkek írására. Sok olyan szolgálati területe
van a gyülekezetünknek, melyben csupán
egy néhány testvér aktív (pl. börtönmisszió,
anyaoltalmazó), de szívesen olvasnánk róla
időről időre, hiszen gyülekezetünk részei
ezek. Ezen túl ott vannak a különböző csoportjaink, melyek heti rendszerességgel találkoznak vasárnap reggelenként (illetve
esetleg másik napokon is). Szívesen fogadnék havonta-félévente egy-egy beszámolót
arról, hogy hogyan zajlik a csoport élete,
kiért és mi módon imádkozhatunk, adhatunk hálát, örülhetünk együtt vagy nyújthatunk gyakorlati segítséget. Erre jó példa az
ifjúsági csoport, akik havonta írnak beszámolót a gyülekezet számára. Még ha néha
nem is ugyanúgy járják az utat, mint az
előttük levő generációk, írásaikkal akkor is
bepillantást engednek az életükbe, nyitnak
a többi testvér felé. Vegyük hát a jó példát!
Ahhoz, hogy egy jó újság létrejöjjön, amit
szívesen olvasunk, olyan testvérek kellenek, akik szívesen írnak bele.
Végül pedig szeretném megköszönni
mindazoknak a munkáját, akik írtak az újságba. Többen voltak közülük, akik mindenféle felkérés, felszólítás nélkül jelentkeztek. Hiszem, hogy erre a Lélek indította
őket. Nagyon örülök azoknak is, akik havi
rendszerességi elköteleződést vállaltak: rátok lehet igazán építeni. Hála van a szívemben, és Isten áldásait élvezzük a gyülekezetben rajtatok keresztül. Ő legyen az,
aki továbbra is gondot visel az újságról!
Testvéri szeretettel: Széll László

Túrmezei Erzsébet:
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!

Húsvéti bábelőadás
Április végén a Török Flóris Általános Iskolában tartott bábelőadást a Palánta Miszszió. Erről a csoportról már korábban olvashattunk egy beszámolót a gyülekezeti
újságban, most azonban még közelebb került hozzánk, hiszen ebben az általános iskolában dolgozik két testvérnő is a gyülekezetből. Kb. 250 gyermek láthatta a bábelőadást. Az alábbiakban a 4/A osztály tanára és diákjai szólalnak meg, és mondják
el röviden benyomásaikat.
Mészáros Hajnalka: Köszönjük az előadást! Nagyon örömteli élmény volt
mindannyiunknak. Igényes, színvonalas és
gyerekekhez szóló volt. Végre látták a gyerekek, hogy mit ünneplünk húsvétkor. Sok
kollégám mondta, hogy minden évben szívesen látná az előadást újból és újból. Köszönjük!
Árvay Balázs: Nagyon vicces, érdekes
volt. Nekem nagyon tetszett az a részlet,
amikor elbújt a nyuszi a farkas és a róka
elől.
Brukner Botond: Azért tetszett az előadás,
mert meg tudták mutatni más esetben Jézus

történetét Júdással. Azért is tetszett, mert
viccesek voltak a bábok.
Batári Bernadett: Szerintem nagyon aranyos és tanulságos mese volt. Remélem,
még sokszor megnézhetem, nagyon jó volt.
Kardos Andris: Szerintem az állatok nagyon aranyosak voltak. A bábelőadás szerintem nagyon jó volt.
Radácsi Ilona: Szerintem nagyon jó volt a
bábelőadás. Értelmes, és lehetett belőle tanulni.
Ferenczi Dóra: Szerintem a bábelőadás
nagyon jó volt, mert kedves és tanulságos
volt. Értelmes volt, mert a Bibliából egy kis
rész is volt benne.
Váróczi Aranka Sára: Nekem nagyon tetszett a bábelőadás, mert a Bibliában leírt
húsvétot bábozták el. Én azért sajnálom,
hogy Jézust keresztre feszítették, de ennek
így kellett lennie. A János 3,16 is ezt mondja el: Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Hompoth Dávid: Nagyon tetszett nekem a
műsor, mert játékos és tanulságos volt. Nekem az volt a kedvenc részem benne, hogy
a Bukus kutya elkergette a farkast és a rókát.
Lovász Márton: Azért tetszett a műsor,
mert arról szólt, hogy húsvétkor hogyan feszítették keresztre Jézust. Arról szólt, hogy
mindenkinek van menedék.
Reskó Patrik: Nekem az tetszett benne,
hogy viccesek voltak a bábok. Még az is,
hogy jók voltak a dalok.
Hevesi András: Ez a történet tanulságos
volt és érdekes. Nagyon sokat tanultam belőle Jézusról és történetéről. Igen érdekes
volt, mert még sose láttam kék nyulat
Nemerkényi Sarolta: Nekem tetszett ez a
darab, különösen a dalok miatt. A bábok
nagyon aranyosan voltak megcsinálva. Nekem a kedvenc részem az volt, amikor a
tyúkanyó terelgette a csibéit, mert szeretetteljesen csinálta.
Kozma Sándor: Nekem az tetszett, hogy a
háziállatok befogadták a nyulat. Még az is,

hogy Jézusról beszéltünk.
Bagyinszki Nándor: Nagyon jó műsor
volt, szeretném újra megnézni! Megnéznék
más bábelőadást is. Kicsit furák voltak a
szereplők.
Lados Lili: Nagyon tanulságos és vicces
volt. Kedvesek voltak benne az állatok. Jó
lenne, ha még egyszer láthatnám ezt az előadást.
Szűcs Panna: Szerintem nagyon jó volt az
előadás, és még a bábuk is aranyosak voltak. Azért tetszett, mert Istenre visszaemlékeztünk, és még nagyon jól elmagyarázták
a történetet.
Klettner Lilien: Azért tetszett, mert ez egy
különleges mese volt. Szerintem nagyon jó
volt a kis előadás.
Tóth Ákos: Azért volt jó, mert nagyon
vicces volt. Azért, mert aranyos volt a mese.
Kurucz Martina: Azért tetszett nekem ez
az előadás, mert ügyesen elmagyarázták
nekünk, hogy Isten hogy hunyt el. Azért is
tetszett, mert aranyos bábokkal játszották el
az előadást.
Hegyi Gergő: Azért tetszett az előadás,
mert jól elmagyarázta Jézus életét meg a
Húsvétoz.
Benedek Marcell: Tetszett az előadás,
mert jó bábok voltak benne és érdekes volt.
Máskor is szeretném megnézni.
Kovács Dorka: Azért tetszett, mert megmutatták, hogy miről szól a Húsvét. Azért
volt jó, mert a gyerekeknek kedvezett.
Máténé Piros Viola és Mészáros Hajnalka

Kész vagy-e a számadásra?
A számadás arról szól, hogy megfelelünke az adott követelményeknek. (Így is
mondhatjuk).
Már az egészen kicsi gyermekek számára
is van egy bizonyos követelmény. Ha bölcsödébe kerülnek, meg kell tanulniuk a napirendhez való alkalmazkodást. Az óvodai

közösségben már pedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. Más-más korcsoportban más a követelmény. Meg kell tanulniuk
a közösségi szabályokat. Barátságok szövődnek közöttük. Az óvodáskor vége felé
már egyre erőteljesebben az iskolára készülnek. Már ekkor el kell sajátítaniuk egy
bizonyos tananyagot.
Iskolás korukban eleinte játékos módszerrel tanulnak a gyerekek – amennyire ez lehetséges. Sok szép és új dolog várja őket. A
tanárok, amit és ahogy csak lehet, szemléltetnek. Így jobban megértik, megtanulják a
tananyagot. Később egyre több és több a
tanulnivaló. Ezzel együtt jár a számonkérés
is: felmérő és témazáró dolgozatok, szóbeli
feleletek. Így is számot kell adniuk – el tudták-e sajátítani a tananyagot.
Később, ahogy telnek-múlnak az évek,
egyre nagyobb a követelményrendszer. Középiskolai felvételi, majd érettségi vizsga…
és még sorolhatnánk, a felsőoktatásban tanulókról nem is beszélve. ZH írás előtt a
diákok nagy tanulást tartanak. Hát még a
szóbeli vizsgák előtt! Sok diák még jobban
megtanul imádkozni, hogy segítse meg őt a
jó Isten azért, hogy sikeres legyen a vizsga.
(A jó Isten csak a megtanult tananyag alapján tudja a diákokat megsegíteni.) Boldog
lehet az a diák, aki felkészülten, nyugodt
lelkiismerettel ülhet le a helyére, hogy letegye az államvizsgát. Ez a vizsga a tanulmányok végén a legnagyobb megmérettetés.
Később, ha a „vén” diákok dolgozni kezdenek, újra jön a „vizsga”. Meg kell felelni
a követelményeknek, amit a munkájuk magában hordoz. Az a legjobb, legszerencsésebb helyzet, ha a dolgozónak a munkája a
hivatása is. Így tud igazán szívesen és lelkiismeretesen dolgozni ott, ahová a jó Isten
helyezte őt. Hisszük, hogy fiataljaink részére a jó Isten adja a tanulási lehetőségeket is,
és Ő rendeli ki a munkahelyet. (A tanulásnak nem csekély anyagi vonzata is van.)
Ha végiggondoljuk az ember életútját a
bölcsödétől kezdve a munkába állásig,
megláthatjuk, hogy a számonkérés sehol
sem marad el.

Ha földi életünkben számot kell adni,
mennyivel inkább arról is „felelnünk” kell a
jó Isten előtt, hogy hogyan éltük végig az
életünket. Legfőbb tankönyvünk a Biblia.
A Biblia Isten szava. A Biblia szava által
tudjuk „megjavítani” az életünket, és így
készülni a nagy számadásra. Az utolsó ítéletet valamennyiünknek át kell majd élnünk. Jézus annak alapján ítél meg minket,
amit megtettünk vagy nem tettünk meg. A
mérce a „Jézusi mérce”.
Eszembe jut egy régi ének, amit még korábban, a nagypapámtól tanultam (tanultunk). „Vajon ó, mely oldalon állsz te majd
ott akkoron? Arra kell most törekednünk,
hogy álljunk a jobbodon! Pálmaággal a kezünkben szép fehér ruhánk legyen!”
Most a 2016. év május hónapja van. Aki
még nem tért meg, még megtérhet. Az Úr
Jézus kész mindenkinek adni az ő bűnbocsátó kegyelmét, szeretetét. Rajtunk múlik,
hogy ezt elfogadjuk-e. Ha még nem léptél a
keskeny útra, ne utasítsd el az Úr Jézus hívását! Így, akik elfogadtuk a kegyelmet,
méltatlanságunk ellenére is méltóképpen
állhatunk meg az Úr Jézus színe előtt akkor, amikor ítélő bíróként visszajön. „Ma
még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!”
Halász Sándorné

Ifjúsági rovat
Köszöntöm a kedves Testvéreket az ifjúság nevében.
Május van, és ezt nem csak a szeszélyes
időjárás jelzi számunkra, hanem az iskolával járó sok teendő is. Elkezdődött az érettségi időszak, ami minden diák számára élete legnagyobb kihívásai közé tartozik. Ebben az évben Bálint Dominikának, Jaeger
Márknak és Bárdos Illésnek kell szembenéznie ezzel a feladattal. Kérjük a Testvéreket, hogy imádkozzanak Értük, hogy Istentől kapjanak erőt, kitartást és békességet
ezekben a hetekben. Azonban a többiek

számára sem lesz egyszerű az elkövetkezendő időszak. Sokan közülünk iskolába
járnak, mások dolgoznak, és olyanok is
vannak, akik a kettőt párhuzamosan végzik.
Az év végi témazárók és vizsgák még előttünk állnak és sok erő kell ezek teljesítéséhez, de az a biztos tudat segít a nehézségeken, hogy a mi Mennyei Atyánk gondot visel ránk.
Az aktuális havi interjú témája a következő volt: fiatal keresztény férfiként a világban. Katona Edével készített interjút Kovács Kamilla.
1. Mi a célkitűzésed, karriercélod? Kitől
függ a megvalósulása?
Egészen sokáig nem voltak nagy terveim a
jövőmre nézve. Inkább sodródtam az életben. A tudatos döntések, tervek teljes hiányában éltem. Az utóbbi időszakban ez
azonban gyökeresen megváltozott. Mostanra teljesen világos számomra, hogy hívő
férfiként kötelességem tisztes karrier befutni. Megnyugvást kaptam Istentől abban a
tekintetben, hogy a pálya, amit választottam (Humán Erőforrás) helyes döntés volt.
Szeretnék olyan magas pozíciót elérni a
munkám során, amilyen magasat csak el
tudok, mindezt természetesen kizárólag
tisztességes eszközök igénybevételével.
Úgy gondolom, hogy ennek megvalósulása
csak tőlem függ. Természetesen elengedhetetlen Isten kegyelme, hogy sikeres ember
lehessek, de Isten munkára hívja el az őt
követőket, és senki sem várhatja el, hogy
passzív magatartással, sikeres karriert tud
befutni. Én hiszem, hogy amennyiben keményen és tisztességesen teszem a dolgom,
Isten gazdag áldását fogja adni a karrierem
alakulására is.
2. Van-e olyan elvárás a „hívők” irányából, amit nem szívesen tartasz be?
Egyáltalán nincs. Legalábbis nem igazán
találkoztam még ilyennel. Szerencsére engem nem találnak meg azok a "hívő" emberek, vagy ha meg is találnak, nincsenek rám
különösen nagy hatással. A valódi kihívás
számomra az, hogy az Istentől kapott elvá-

rásokat, vagy iránymutatásokat betartsam,
és szívesen tartsam be. Ebben nap mint nap
elbukok. Ráadásul ebben a legszomorúbb
az, hogy sokszor fel se tűnik, vagy csak
nem zavar, hogy elbuktam. Az egyik legégetőbb probléma a hitéletemben ez, és nagyon nehezen tudok ezzel megküzdeni.
3. Mit gondolsz a küldetésedről? Van-e
ilyen, és ha igen, mi az?
Tippelni tudok a küldetésemről. Sajnos a
legtöbb dologban, csak sejtéseim vannak,
hogy mi lehet Isten akarta. Irigylem is azokat az embereket, akik ki tudják jelenteni
akár ilyen jelentős kérdésekben is, hogy világos számukra, mit vár el tőlük Isten. Én
egyre inkább úgy érzem, hogy az én küldetésem nem a misszió, nem az, hogy az utcáról, vagy egyéb helyekről eljuttassam az
embereket az imaházba. Legalábbis egyelőre nem. Ahhoz még túl kicsi a hitem. Sokkal inkább gondolom, hogy küldetésem lehet a körülöttem lévő emberek, ismerősök,
barátok buzdítása, lelkesítése a közös
együttlétre Isten jelenlétében, illetve a szeretet és támogatás árasztása feléjük. Olyan
sok teher van mindenkin a környezetemben. Sokszor el is elszégyellem magam,
hogy mennyivel kevesebb dolgot csinálok,
mint a körülöttem lévők, de úgy érzem,
hogy a vidámság, néhány kedves szó, biztatás, elismerés, vagy csak egy mosoly a nehezebb időszakokban, erőt tud adni sokaknak. Minden napnak úgy vágok neki, hogy:
"Ez lesz a legjobb nap". Igyekszem átragasztani ezt másokra is.
4. Mondj egyvalamit, amit megváltoztatnál a világban!
A 2007-es Forma 1-es világbajnokságot
Lewis Hamiltonnak kellett volna megnyernie. Nem Kimi Raikönnen-nek. A mai napig mély sebként hordozom, hogy így alakult.
Ebben a hónapban nagyon fontos ünnep
volt mindannyiunk számára az anyák napja.
Szeretnénk mi is megköszönni nekik, hogy

gondoskodnak rólunk, vigyáznak ránk és
úgy szeretnek minket, ahogy csak az anyukák tudnak. Ezért az ifjúságunk néhány tagja az anyák napi ünnepi istentiszteleten egy
felolvasásból idézett néhány gondolatot. A
rohanó hétköznapokban, amikor az édesanyáknak és nekünk, gyerekeknek is rengeteg dolguk van: szaladunk az iskolába, dolgozni, este fáradtan érünk haza… sokszor
úgy tűnhet, hogy észre sem vesszük azt a
sok-sok jót, aggodalmat, figyelmességet,
amit az anyukáinktól kapunk. Pedig ez nem
így van, észrevesszük az egészen apró dolgokat is. Talán figyelmetlenek vagyunk,
vagy csak nem találjuk a megfelelő szavakat, hogy a hálánkat kifejezzük. Szeretnénk
most e felolvasás gondolataival köszönetünket és szeretetünket kifejezni feléjük. Isten áldjon minden anyukát és nagymamát!
Egy fiatal nő levele az édesanyjának
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, láttalak, amint első rajzocskámat felragasztottad a hűtőszekrényre. Így
adtál kedvet nekem ahhoz, hogy kifessem a
házunkat.”

veszlek észre, láttam könnyeidet végigfolyni arcodon. Így tanultam meg, hogy amikor
a dolgok rosszul mennek, néha a sírás jót
tesz.”

„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, láttalak, amint enni adtál egy
kóbor macskának. Így értettem meg, hogy
szép dolog az állatokról gondoskodni.”

Lovász Debóra

„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszek észre, láttalak, amint sütötted nekem
a szülinapi tortát. így értettem meg, hogy
kicsiny dolgok mennyire különlegesek lehetnek.”
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, hallottalak, amint imádkoztál. Így kezdtem hinni annak az Istennek a
létezésében, aki mindig megszólítható.”
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, éreztem, amikor adtál nekem
egy jóéjt puszit. Így értettem meg, mennyire szeretsz engem.”
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is

„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, láttalak mosolyogni. Így adtál kedvet ahhoz, hogy hozzád hasonlóan
kedves legyen én is.”
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, láttam, amint értem aggódsz.
Így segítettél abban, hogy önmagammá
válhassak.”
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, láttam, amint szorgosan ebédet készítesz a családunk számára. Így tanultam meg, hogy másokra odafigyelni jó
és fontos dolog."
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is
veszlek észre, én csak néztelek, és meg
akartam neked köszönni mindazt, amit értem tettél.”

Őszidő csoport
Néhány gondolatban bemutatkozunk a
Kedves Testvéreknek.
A Minden Korosztály Bibliai Közössége
csoportos foglalkozásainak kezdetén 1996ban gyülekezetünkben az idős korosztály
volt az egyik legnépesebb csoport. Akkor
még lehetőség volt arra, ami ma a többieknél gyakorlat, hogy több testvérnő/testvér
vezette az imaalkalmakat. Az idő múlásával
egyre fogytunk, jelenleg az induló csoportból hárman maradtunk, akik viszonylag
rendszeresen részt tudunk venni az összejöveteleken. Létszámunk az idő közben
hozzánk csatlakozott testvérekkel hét–
nyolc fő.
Gyakran tapasztaljuk, hogy a sokszor olvasott Ige is olyan új üzeneteket tartalmaz,
amelyek nagyon aktuálisak számunkra.

Egyetértünk Dr. Szebeni Olivér „Küzdelem
a hitért” című könyvében leírtakkal: „A
megtérést követő időben újabb és újabb kísértések jelentkeznek. Az idő múlásával a
próbák jellege is változik. Más a gyermek
engedetlenségi próbája, más a serdülő kísértése, amely arra ösztönzi, hogy bár
alapvetően a gyülekezetben élve megpróbáljon egy kicsit a világban divatos trendhez is igazodni. A párválasztás korszakának
is megvannak a saját próbatételei. A gyermekvállalás szintén óriási hitpróba. A munkavégzésnek, a házassági élet problémáinak, a családot ért gyásznak is megvannak
a sajátos próbatételei, sőt amikor egyre közelebb kerülünk a »Jordán vizéhez«, a kísértő még akkor is utat talál az emberhez.
Éberen kell ezekhez az állomásokhoz közelítenünk, mert egyikünk sem kerülheti el.”
Az idézetből kitűnik, hogy minden életkorban figyelnünk kell az Ige üzeneteire, hogy
vezetése által, ha lehet, bölcsen kerüljük ki
a Sátán csapdáit.
Leggyakoribb imatémáink: az aktuális
Igében kapott üzenetre történő válasz, küzdelmeikhez, feladataink végzéséhez Urunk
segítségének kérése, közbenjárás idős, beteg, súlyos próbákkal küzdő testvéreinkért,
gyülekezetünk jövője – vagyis a fiatalok és
a gyülekezet terheit vivőkért való imádkozás.
„Utaidat, Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” Zsolt. 25,4-5.
Kovács László

23. Zsoltár
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Lelkemet megvidámítja, az igazság
ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még
ha a halál árnyékának völgyében járok is,
nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.
A te vessződ és botod, azok vígasztalnak
engem.”
Ezek a bibliaversek jutottak eszembe, mikor a műtétre készültem. Az Úr megsegített, gyógyítgatott. Mikor a sugárkezelésre
kellett járnom, akkor az 51-es számú éneket
énekelgettem a kezelés alatt: ”Hálát adva
áldjad Istent, áldja Istent, mi él”. Ez erőt
adott a gyógyulásomhoz. Teljes bizalommal, nyugodtan teltek gyógyulásom napjai.
Most már panaszmentes vagyok, amit az én
jó Atyámnak köszönhetek, hogy adott
gyógyulást, életet, kegyelmi időt.
Köszönöm a testvérek szeretetét, imáját.
De sajnos a vejem, János, nem kapott kegyelmi időt. Őt haza szólította az Úr 57
évesen. Ő tudja a miérteket és a hogyanokat, hogy nekünk, itt maradottaknak adjon
vigasztalást. Megköszönve a gyülekezet
imáját, szeretetét, minden testvéremre Isten
áldását kérve:
Amikor a keresztre nézek…
Jézus karjai kitárva,
hogy átöleljen engem.
Feje lehajtva, hogy megcsókoljon,
Lábai szorosan szögezve,
hogy szabaddá tegyen engem.
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa,
szíve szélesen kitárva,
hogy befogadjon engem.
Akkor tudom, hogyan szeretett Jézus engem.
(Teréz anya)
Szabó Lászlóné Irénke

Imarovat
"Tedd, amit tudsz, és imádkozz azért, amit
nem tudsz!” (C.H.Spurgeon)
Ebben a hónapban a fiatalok vannak soron, tőlük a következő hálaokokat és imakéréseket kaptuk:
Hálaokok:
- Sok új tag és látogató van az ifjúságunkban, akik hétről hétre részt vesznek az alkalmainkon. Nagyon hálásak vagyunk értük Istennek!
- Az ifjúság minden egyes tagja szolgálatot végez a csoportunkban és a gyülekezetben is. Vannak, akik az alkalmak tartásába
kapcsolódtak be, mások a közös éneklést
vezetik, megint mások sport és szabadidős
programokat szerveznek. De olyanok is
akadnak, akik a gyülekezeti újság szerkesztésében vesznek részt, vagy az énekkarban
énekelnek. Néhányan pedig az anyaoltalmazóban végzett szolgálat aktív munkásai.
Az ifitagok hazaszállításában is sokan jeleskednek, és mindig gondoskodik valaki
arról is, hogy az ifiórákon ne csak lelki táplálékban legyen részünk. Nagyon hálásak
vagyunk a szolgálataikért!
Imakérések:
- Kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák
imáikban az új tagokat, látogatókat és hogy
Isten adjon bölcsességet nekünk, hogy
Hozzá tudjunk vezetni őket.
- Ahogy már említettem nagyon hálásak
vagyunk a szolgálattevőkért, akik bármiféle
szolgálatot végeznek, viszont szükségük
van az imákra, hogy Isten adjon nekik erőt
ehhez.
- Hasonlóan kérjük a Testvérek imáit az
ifivezetőkért, hogy Isten vezesse őket és a
Tőle kapott bölcsességgel végezzék a szolgálatukat, tudják megfelelően beosztani
idejüket és energiáikat.
- Közeledik az év vége, így minden ifitag
számára nagy megmérettetések következnek. Különösen kérjük az imádságokat az
érettségizőkért.
- Idén is megrendezzük az éves ifjúsági

nyaralásunkat. Isten minden évben megáldotta azt a pár napot, amit együtt töltöttünk,
kérjük a gyülekezet imatámogatását, hogy
ez ezen a nyáron is így lehessen.
- Mindannyiunknak kihívást jelent a világban megmaradni, így van ez velünk, fiatalokkal is. Kérjük a Testvérek imáit, hogy
úgy tudjunk forgolódni ebben a világban,
hogy Istenre mutassunk és a fiatalokat is
Hozzá vezessük.
Az ifjúság imatémái közül egyet ki szeretnék emelni. A legtöbb fiatal munkája a tanulás. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon
nekik erőt, bölcsességet, kitartást, hogy elvégezzék ezt a feladatukat is. Közelednek
az év végi vizsgák, a vizsgaidőszakok és
ahogy fentebb is olvashattuk néhányan
most vannak az érettségi kellős közepén.
Kérjük Istent, hogy adja áldását a megtanultakra, és pótolja ki az esetleges hiányosságokat!
Császár Levente
Á l l a n d ó

A l k a l m a i n k

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor (nyári időszakban 18 órakor)
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
vasárnap 9 órától 10 óráig (nyári időszakban
9.30-tól imaóra)
Ifjúság bibliaóra:
pénteken 18,00 és vasárnap 9 órától
Kiscsoportos bibliatanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Elöljárósági megbeszélés: a hónap első
vasárnapját követő szerda 18 órától
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:
Lelkipásztor:
Gondnok:
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